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Вітальне слово 
 

Шановні учасники та гості 82-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів 

та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» (з міжнародною участю)! 

 

Вітаю вас, молодих, ініціативних, захоплених науковців, 

зацікавлених у розвитку медичної науки в Україні і в світі! 

Цей рік є ювілейним для Донецького національного медичного 

університету і конгрес присвячений 90-й річниці нашої Alma Mater та 

90-річчю Студентського наукового товариства імені професора М.Д. 

Довгялло. 

Прогрес сучасної медицини безпосередньо пов’язаний з 

розвитком науки.  

Перші наукові кроки ви проходите в закладах вищої медичної 

освіти і першими науковими знаннями ви опановуєте в студентські 

роки.  

Конгрес освячує ті пріоритетні медичні наукові проблеми, які ви – научна молодь – починаєте 

розв’язувати. Конгрес дає можливість обміну знаннями між різними науковими школами, сприяє 

поєднанню наукового досвіду України і світу. 

Ви вшановуєте наукові традиції та розвиваєте нові наукові пріоритетні напрямки, які стануть 

підгрунттям для практичної медицини. Ваші наукові дослідження – це внесок у майбутнє медичної 

науки, вони сприяють поліпшенню діагностики, лікування, профілактики різних захворювань; 

створенню нових лікарських засобів, що дасть можливість подолати нагальні медичні проблеми і 

покращити здоров’я і якість життя людей у всьому світі. 

Підсумком плідної роботи нашого університету є той факт, що на нашому конгресі 

представлено понад 325 теоретичних та клінічних досліджень студентів та молодих вчених нашого 

університету – з Краматорська, Маріуполя, Кропивницького, Лиману, і з міст України - Києва, 

Львова, Одеси, Харкова, Полтави, Сум, Рубіжного, Вінниці. 

Міжнародна співпраця представлена науковцями з Германії - Росток, Кельн, Кіль; Грузії – 

Тбілісі; Республіки Білорусь – Мінськ, Гомель, Вітебськ; Об'єднаних Арабських Еміратів, 

Великобританії, Сполучених штатів Америки.  

Бажаю всім учасникам конгресу плідної роботи, творчого натхнення, оптимізму, креативності, 

цілеспрямованості, нових відкриттів в медичній науці, нових друзів та сподіваюсь, що обмін 

пріоритетними науковими думками, представленими на конгресі, об’єднає творчу молодь України, 

світу до подальшої наукової діяльності та співпраці. 

 

 

 
З повагою,  

в. о. ректора Донецького національного 

медичного університету, 

доктор медичних наук, професор                                                              М. В. Єрмолаєва  
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Гімн ДНМУ 
 

Віве, віве, Альма матер, 

Храм науки, знань взірець 

Ти Донецький наш медичний 

Слався, університет! 

Віве, віве, Альма матер, 

Слався, університет! 
 

Наших пращурів славетних 

Пам’ятаймо заповіт: 

Людям віддано служити 

Присягаймо кожну мить. 
 

Ти маяк, ти наш фарватер, 

Всім в житті дороговказ, 

Дорога ти Альма матер 

Ти осяюєш всіх нас. 
 

Хай минають ще століття, 

Мрії втілюють сповна 

Наші діти, їхні діти 

І повторюють слова: 
 

Віве, віве, Альма матер, 

Храм науки, знань взірець 

Ти Донецький наш медичний 

Слався. Університет! 

Віве, віве, Альма матер, 

Слався, університет! 
 

Автор гербу та слів гімну ДНМУ член-кор. НАМН України, д. мед. н., проф. Синяченко О. В. 
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Abdalaal Shawky Mohamed 

COVID-19 AND A POTENTIAL TREATMENT BY USING GLUCOCORTICOIDS AND 

OTHER NON-PHARMACOLOGICAL DRUGS 

Donetsk National Medical University 

Kropyvnytskyi, Ukraine 

Department of Microbiology 

Head of the Department – Nadia Operchuk 

Scientific supervisor – Kristina Kovalenko 

 

Background: The Severe Acute Respiratory Syndrome Covid-19, first broke out in Wuhan (China) 

and subsequently spread worldwide. There have been a lot of evidence from patients who have died 

from the disease strongly suggests that the cause of the death from the respiratory failure was 

strongly associated with a hyper-reaction from the immune system due to increased production of 

cytokines; cytokine storm. These case highly encouraged health care providers to the use of 

glucocorticoids as an immunosuppressant as well as drugs which were used previously for malaria 

to slow down the over-react of the immune system. Also, a discussion of some potential non-

pharmacological solutions are takin into account. 

Introduction: A novel coronavirus, designated as 2019-nCoV, emerged in Wuhan, China, at the 

end of 2019. As of January 24, 2020,  at  least  830  cases  had  been  diagnosed  in  nine countries:  

China,  Thailand,  Japan,  South  Korea, Singapore,  Vietnam,  Taiwan,  Nepal,  and  the  United 

States. Twenty-six fatalities occurred, mainly in patients who  had  serious  underlying  illness. 

Although  many details of the emergence of this virus — such as its origin and  its  ability  to  

spread  among  humans  —  remain unknown, an increasing number of cases appear to have resulted 

from  human-to-human transmission.  Given the severe  acute respiratory  syndrome coronavirus  

(SARS-CoV) outbreak in 2002  and the Middle East respiratory syndrome  coronavirus  (MERS-

CoV)  outbreak  in 2012, 2019-nCoV is  the third  coronavirus to  emerge in the  human  population  

in  the  past  two  decades  —  an emergence that  has put global public health institutions on high 

alert.  China responded quickly by informing the World Health Organization  (WHO)  of  the  

outbreak  and  sharing sequence information  with the  international community after  discovery  of  

the  causative  agent.  The  WHO responded  rapidly  by  coordinating  diagnostics development;  

issuing  guidance  on  patient  monitoring, specimen collection, and treatment; and providing up-to-

date information on the outbreak. Several countries in the region as well as the United States are 

screening travelers from  Wuhan  for  fever,  aiming  to  detect  2019-nCoV cases  before  the  virus  

spreads  further.  Updates  from China,  Thailand,  Korea,  and  Japan  indicate  that  the disease  

associated  with  2019-nCoV  appears  to  be relatively mild as compared with SARS and MERS. 

international  concern. 

 Methods: Covid-19 patient in in Wuhan (China) went through a two tests to identify the level of 

response of the immune system to the virus by conducting Interleukin 6 (IL6) and serum ferritin 

count, which are indicators for the immune system status. 

Results: The vast majority of patients who died from the virus have shown apparent increase in the 

both tests in contrast to patients who managed to survive the infection and recovered. 

Conclusion: The data obtained from the results highly suggest that a over-reaction from the 

immune system could be a lethal cause of respiratory attack and death, in the case a regulated dose 

of glucocorticoids could be highly beneficial to counterpart the action of the immune system  Over 

the past 50 years the emergence of many different coronaviruses  that cause  a  wide variety  of 

human  and veterinary  diseases has  occurred.  
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Aliyev Rahman 

PHYSIOLOGICAL DISORDERS DURING INSOMNIA 

Donetsk National Medical University 

Kropyvnytskyi, Ukraine 

Department of Physiology and Pathophysiology 

Head of the Department – Sc.D., Assoc. Prof. S. V. Tatarko 

Scientific supervisor – T. S. Mukhina 

  

Background: About 45.7% of the world struggles with insomnia & is rising.But many don’t 

understand what happens during insomnia.So we picked a research into this rising issue. 

Objective: Understand physiological abnormalities in insomnia. 

Methods:  For the purpose of this paper we used reports posted for last 5 years to PubMed by 

American College of Chest Physicians. 

Results: Hyperarousal is via different electrophysiologic (EEG) during sleep and wakefulness. EEG 

indicators of hyperarousal may be increased high-frequency EEG activity (β and γ), decreased 

δ,&increased REM EEG arousals. Physiologic measures include high body temp, metabolic 

rate,etc.Non-rapid eye movement sleep(NREM):Acute insomnia can continue by behavioral coping 

strategies & may turn into chronic insomnia because of conditioned arousal(CA). CA is related to 

sleep-related cues over time resulting an arousal response when a sleep-related stimulus is given. 

The focuse is on CA as mechanism of chronic insomnia, as indexed by high-freq EEG activity. This 

EEG activity increases around sleep onset as a result of classic conditioning. Rapid Eye Movement 

Sleep(REM):  The REM sleep instability is thought that the subjective experience of insomnia is 

related to decreased REM sleep percent and increased REM EEG arousals. Fragmented REM sleep 

promote the perception of increased wakefulness and nonrestorative sleep in insomnia,effects sleep 

discrepancies in insomnia.Physiologic Hyperarousal poor sleepers had increased body temperature, 

vasoconstrictions, body movements & skin resistance . Insomnia is associated, with increased 

metabolic rate (oxygen consumption), acth hormone and cortisol lvls,heart rate, inhibition of facial 

muscle activity&increased cardiac tone in response to sleep-related emotional stimuli in people with 

insomnia . Others have specifically examined the sleep-onset period, finding increased heart rate, 

and decreased temperature among subjects with insomnia . Also sympathetic activation among 

patients with insomnia during sleep,evidenced by lower cardiac pre-ejection period (PEP) values . 

Low PEP levels shows high activation of the sympathetic nervous system. 

Conclusion: It is not possible to specify diagnostic thresholds for any single physiologic measure in 

insomnia. 3 methods can be used: First, the extent to which hyperarousal is a cause or a 

consequence of insomnia has not been elucidated. Second, targeting hyperarousal in the treatment of 

insomnia is often less effective than approaches that enhance sleep processes .Third, markers of 

hyperarousal can also be interpreted as insufficient inhibition of arousal by sleep-promoting 

processes. 

  

Alkholi Mohamed Mahmoud Mohamed Mahmoud 

SUFFIXES OF GREEK-LATIN ORIGIN IN THE MEDICAL TERMINOLOGY OF THE 

ENGLISH LANGUAGE 

Donetsk National Medical University 

Lyman, Ukraine 

Department of Languages and Humanities № 2 

Head of the Department – Sc. D., Assoc. Prof. V. A. Ihnatiev 

Scientific supervisor – lecturer O. I. Diedova 

The study of medical terms is an important task in the modern world, which is due to the fact 

that without knowledge of medical terminology and the formation of medical terms, it will be 

impossible not only to treat people, but also to discover new diseases, viruses and methods of 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

8 

 

treatment. Since medical terminology is international, it is easier for doctors and scientists from 

different countries to understand each other, exchange information, and make discoveries. 

Considerable help in this is provided by the word formation of the sublanguage of medicine, since 

knowledge of structural models simplifies the understanding of terms. 

Most medical terms can be divided into component parts: (Roots, Prefixes, and Suffixes) 

that maintain the same meaning whenever they appear. 

The medical terminology of the English language is characterized by the use of suffixes of 

Greek-Latin origin, but not all of them are characterized by the same frequency of use. The most 

commonly used suffixes are ion, - ia, - у. Another important feature of the suffix method of 

terminological formation is that almost all of the Greek terminological elements were borrowed into 

Latin. 

There are some examples of the most widely used Latin suffixes. The Latin suffix – oma, the 

form of it in modern English – oma, the meaning of the suffix - tumor, example – sarcoma. The 

Latin suffix – osis, the form of it in modern English – osis, the meaning of the suffix- non-

inflammatory disease, example – anastomosis. The Latin suffix – itis, the form of it in modern 

English – itis, the meaning of the suffix- inflammatory disease, example – dermatitis. The suffix - u, 

formed from Latin - ia, which came, in turn, from the Greek language. For nouns that have the 

suffix - ia in Latin, the suffix - y, for example, atrophy-ia - atroph-y (artery), biopsia - biops-y 

(biopsy) is more characteristic in English. Some Greek-Latin terminological elements (for example, 

uria, plasia, emia, oma) retain their initial form: phenylketon-uria (phenylketonuria), meta-plasia 

(metaplasia), hyperliped-emia (diabetes mellitus). 

Most simple terms formed by suffixing have one suffix in their composition. However, 

terms with two suffixes were also recorded in terminology. Such terms include canalic-ul-itis 

(inflammation of the lacrimal tubules), pulmon-ar-y (pulmonary). 

Suffixing is a fairly common phenomenon in medical terminology, since suffixes stand out 

not only as part of simple one-word terms, but also as part of most complex terms, and are also 

included in the structure of many elements of terminological combinations. Since the language of 

medicine has traditionally been formed on the basis of classical languages and the range of 

meanings of term elements is very large, this explains the use of a predominant number of Latin 

suffixes in medical terminology. 

 

Ayyat Ahmed Ibraheem Awwad Mohamed 

VARIATION ANATOMY OF CYSTIC ARTERY AND THE USING OF SUBTOTAL 

CHOLECYSTECTOMY TO AVOID THE LEAK 

Donetsk National Medical University 

Kropyvnytskyi, Ukraine 

Department of Human Anatomy 

Head of the Department – Ph.D., Assoc. Prof. S. O. Dubyna 

Scientific supervisor – Yaroslav Merza 

 

Background: variations of cystic artery (CA) and the procedure of identifying it at the hepatobiliary 

area during surgery, which involves exploration of CA by laparoscopy. Surgeons must have 

knowledge and ability of recognizing the potential variations. Although these variations are not so 

common occasions during surgery, it is of a significant importance. One of the solutions to 

overcome the difficult gallbladder (GB) is to undergo laparoscopic subtotal cholecystectomy 

(LSTC) which is a procedure that removes potions of GB when structures of the calot’s triangle 

cannot be easily identified in difficult GB  

Methods: the study of the research consists of a review of 10 researches conducted at different 

hospitals from Europe, Zambia, United States and India, in addition to exploration of a wide range 
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of cadaveric studies. Also, clinical cases that occurs due to variant anatomy of CA are taken into 

account. 

Results: 1. The conducted study of CA location indicates that the CA is present inside Calot’s 

triangle in the majority of patients (65%). However, 35% is outside. 

2. According to the CA length, the vast majority is from 2 to 6 cm. Whereas, the other variations 

ranges depending on the origin as follows: RHA is about 2.012cm, LHA is about 0.55cm, PHA is 

about 2.465cm , GDA is about 1cm, RHA-AB is about 4.275cm 

3. The source of origin of CA can come from RHA (92%), PHA (2%) , LHA (1%),  RHA-AB (4%) 

and reminder percentage attributes for the very rare cases which are CHA, CT and SMA. Each of 

these variations can originates a double CA. 

Conclusion: LC can be technically difficult with a high risk of duct and arterial injury, LSTC is 

good alternative to conversion to OC in complicated cases. It is good solution to prevent bile duct 

injury. Also the omentum piece for prevent of bile leakage after STC.  

 

Boahen Prince Adu 

EVIDENCE MEDICINE AS A STRATEGIC DIRECTION OF MODERN MEDICINE 

Donetsk National Medical University 

Kropyvnitsky, Ukraine 

Department of Medical Physics and Information Technologies №2 
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Scientific supervisor: assistant lecturer O. A. Haborets 

  

Theoretical efficiency and safety of any diagnostic and medical method must be practically 

proven. In doing so, subjectivity of the explorer should be minimized with all diversification of 

responses of human organisms and influences of the environment, also considered. 

To achieve such an uphill task, the technology of extensive multicentered randomized controlled 

researches designed in many countries is used to introduce new diagnostic procedures and medical 

products in clinical practice. This technology is based on the mathematical mechanisms of 

biostatistics. This demonstrative medicine has obvious positive aspects some of which are: 

1. The doctor only informs the patient reliable and effective methods of diagnostics and treatment. 

2. The cost of treatment is reduced due to assignment of only effective methods with exception of 

minimal utility. 

3. The legal checking of any activity in the field of medicine. 

4. Treatment of patients is unified. That is, standardization of treatments with real time education of 

doctors is provided. 

Mainly, the evidentiary medicine introduced in medical examinations are strict approach to 

formulations of the examination purposes, questions submitted for analysis, a selection of adequate 

expedients of the solution search and spent examinations volumes, use of reliable proofs of the 

answer and finally reliable technologies to evaluate results. 

On the other hand, demonstrative medicine has several debatable shortcomings. Prime on the list is 

that, multicentered randomized controlled researches are extremely expensive, being accessible to 

only well-off research and production firms. This presents some disputable ethical questions usually 

in low economic countries where experimental researches least comprehensible to participants are 

carried. 

Moreover, use of average data complicates consideration of patients’ individual responses 

during treatment which is encountered with the former too. In its most severe cases, these problems 

provide medical ethical problems and individualization of the approach to the patient. 

However, to formalize medical problems, mathematics with its six (6) applied branches give the 

mechanics of description of processes, formations of criterions, estimations of reliability and 

development of new technologies. Therefore, on the basis of mathematics alone, the doctor is able 
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to formulate problems in terms that are clear to applied mathematicians, engineers and 

programmers, capable of providing further development of a medical science and clinical practice. 

Habib Ahmed Hassan, Abdellah Bellali 
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Personal hygiene products have been known for a long time. And today, modern dentistry 

and hygiene, along with many developments, use long-known methods to keep and maintain 

personal hygiene in the east. Miswak belongs to one of them. In the Middle East, Miswak can be 

found in any food store or supermarket; it is sold in many pharmacies and dental clinics. Miswak is 

widely used both in the Middle East and in the countries of South and Southeast Asia. 

Miswak is a teeth cleaning twig (part of a tree) which is used in cleaning teeth. It’s taken 

only from a tree called arak in arabic (Salvadora persica family). It was first used 7000 years ago 

and then it was consumed widely when the Islamic culture appeared as It was a sunna (sunna is 

when the prophet Muhammed do something and recommend it to the people). The tree itself is 

found in desert floodplains and river banks and it is native to middle east and Africa as it is the 

perfect place for growing this tree. Now moving to the effects of this “miswak” on dental health. 

The roots, twigs, and stems of this plant have been used for oral hygiene and small Salvadora 

persika sticks have been used as toothpicks. 

In 2003, a scientific study was conducted that showed that using a Miswak is more 

beneficial than using a regular toothbrush. Miswak contains chemicals that strengthen teeth and 

gums. If used correctly, it cleans teeth no worse than a regular toothbrush. People should brush their 

teeth like an ordinary brush - in circular motions, but miswak can be dangerous if it is dirty, so after 

use it should be washed and cut off the used part. 

Some medical publications indicate that Salvadora persica extract can be compared with 

other oral disinfection agents to prevent plaque in terms of exposure. They recommend using 

Miswak before prayer before entering someone’s house, before and after traveling, before going to 

bed, after waking up, during hunger or thirst, before going to any event. According to studies, 

Miswak prevents tooth decay, reduces toothache, decrease rate of caries and plaque, reduce 

gingivitis and gingival bleeding, fights bad breath, improves taste perception, makes teeth smooth 

and shiny. In addition, with constant use, Miswak improves memory, fights headaches, improves 

mood and visual acuity, promotes digestion, strengthens the vocal cords. 

Nowadays there are many tooth pastes that contain Miswak extract. Probably, it’s not as 

effective as a real one but it was proved that it has many good effects on oral health.  

Kasare Prerana Milind 

RETICULAR ACTIVATING SYSTEM AND ACHIEVING GOALS IN LIFE 

Donetsk National Medical University 

Kropyvnitskyi, Ukraine 

Department of Physiology and Pathophysiology 

Head of department – Sc.D.,Assoc. Prof. S. V. Tatarko 

Scientific supervisor – T. S. Mukhina 
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Background: The Reticular Activating System (RAS) in the brainstem is mainly responsible for 

realization of our goals. RAS is a network of neurons that acts like a gatekeeper which filters and 

allows selective thoughts to reach the cerebrum. 

Objective: This study was undertaken to make best use of RAS in professional field and personal 

life and to understand how one can train the mind to achieve goals. 

Methods: For our study we used reports by Dr. Sneha Acharya from D.Y. Patil hospital India and 

reports collected by Statpearls. 

Results: The selected message reaches the Cerebrum by ARAS (Activating Reticular Ascending 

System) pathway and to the Spinal Cord by Descending pathway. This filtration and sending it to 

cerebrum is done based on whatever is important to you at that time and currently being focused. 

Without RAS, there would be chaos of various thoughts and emotions in the cerebrum. The more 

you remind yourself about your goal, the more effectively RAS will do its job and subconsciously 

your cerebellum will work to reach that goal. Studies have shown that on doing so repeatedly, new 

neuronal pathways are formed. Intense emotional experiences actually stimulate the growth of 

additional spiny protuberances on the dendrites of brain neurons, so more neural connections take 

place and the memory becomes stronger and there is stronger retention of that thought. RAS takes 

information from your cerebrum and passes it on to your cerebellum, which becomes diligent and 

alert to your request. Neurotransmitters in RAS that are responsible for carrying messages are 

Cholinergic, Adrenergic, Serotonergic and Histaminergic systems. If you focus on only one goal at 

a time and don’t quit, there is around 95% chance of achieving it. But it reduces as goals increase. 

Hence it is beneficial to be single minded. 

Conclusion: In hospitals, doctors take advantage of this system to make their patients believe that 

they will heal soon. Along with treatments and medications, the patients are told daily of their 

improvements and often, doctors repeatedly say “Wow you are recovering soon”. This information 

that the patient is consciously aware of, is sent to his subconscious mind by the RAS and the patient 

starts believing that he is recovering soon and his RAS makes his healing process fast. Similarly in 

our daily life we can program our brain to focus and achieve our goals in life. To avoid damage to 

the RAS, one must take proper rest by sleeping for about 7-9 hours, meditating, listening to relaxing 

music, having a balanced diet that include cherries. 

 

Kharabuga T.G. 

CURRENT METHODS OF DIAGNOSING LUNG CANCER 
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Donetsk National Medical University 

Mariupol, Ukraine 
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Head of the Department –Assoc. Prof. O. M. Sidorenko 

Scientific supervisor – Ph.D., senior lecturer O. V. Petrenko 

 

Actuality. Lung cancer (both small cell and non-small cell) is the second most common cancer in 

both men and women (not counting skin cancer). The American Cancer Society’s estimates for lung 

cancer in the United States for 2020 are about 228,820 new cases of lung cancer (116,300 in men 

and 112,520 in women) and about 135,720 deaths from lung cancer (72,500 in men and 63,220 in 

women) [1, p. 17]. Lung cancer is a serious and potentially deadly disease that affects a person’s 

ability to breath. 

Goal. The main aim of this thesis is to catalogue and discover major current methods of diagnosing 

lung cancer in America. 

Materials and methods. Critical analysis of the scientific literature over the last 5-14 years; 

theoretical generalization. 

Results. Current methods of detecting lung cancer include a chest x-ray (CXR), computed 
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tomography (CT) scan, magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomography (PET) 

scan, sputum analysis, and lung biopsy. Despite the advancement in technology and the extensive 

cancer research, 57% of lung cancer patients are diagnosed only after a tumor has metastasized to a 

different location. Although experienced physicians can often diagnose the type of lung cancer 

based on clinical presentation and radiographic appearance, an adequate tissue sample is imperative 

to optimize the diagnosis and plan treatment. Molecular testing requires a significant amount of 

tissue. Molecular testing is also standard in never smokers with squamous cell tumors, making 

ample tissue all the more essential in such patients. A variety of diagnostic methods are available 

that yield cytology samples or small biopsies. The choice of procedure depends on the type, 

location, and size of the tumor; comorbidities; and accessibility of metastases. In general, the least 

invasive method possible should be used. If the procedure fails to obtain tissue, a more invasive 

method is needed. Conventional bronchoscopy works best for central lesions, whereas CT-guided 

transthoracic needle aspiration is typically the first-line method for peripheral lesions. 

Endobronchial ultrasound and electromagnetic navigation are some of the newer procedures that 

may increase the diagnostic yield of bronchoscopy for select patients with mediastinal or peripheral 

lesions. In a large US clinical trial, screening with low-dose spiral computed 

tomography (LDCT) reduced lung cancer mortality by about 20% compared to standard chest x-ray 

among current or former heavy smokers. 

Conclusion. Early diagnostic screening of individuals who are at high risk for lung cancer 

can help them receive treatment in earlier and more treatable stages. Consequently, the number of 

new lung cancer cases continues to decrease, partly because people are quitting smoking, and partly 

because new effective methods for the early diagnosis of lung cancer are emerging. 

Recommendations for routine screening tests for people at risk also play an important role. 

 

Komlev G. A. 

SOME WAYS TO TEACH ENGLISH THROUGH DRAMA 

Donetsk National Medical University 

Lyman, Ukraine 

Language and Humanitarian Department № 1 

Head of the Department – O. V. Samoilenko 

Scientific supervisor – O. V. Samoilenko 

  

Using Reader's Theatre. Reader's theater is a strategy that combines reading practice and 

performing. It’s a way to involve students in reading aloud. Its goal is to enhance students' reading 

skills and confidence by having them practice reading with a purpose. Reader's theater gives 

students a real reason to read aloud. No memorization, costumes, blocking, or special lighting is 

needed.  Scripts are held by the readers. Lines are not memorized. The focus is on reading the text 

with expressive voices and gestures. 

In the Reader's Theater activity, students read stories that have been scripted like a play, and 

they act out the story together. As students continue their repeated readings of the script, they are 

improving their reading skills and comprehension. They also will have the opportunity to practice 

speaking skills, such as pronunciation, inflection, expression, and varied volume. Since the activity 

is meant to practice reading, students don't need to memorize their lines, which keep the spotlight on 

the reading practice, not the performance. Unlike a formal play, Reader’s Theater does not require 

sets, costumes, or the memorization of lines. Like traditional theater, it does involve speaking, 

reading, using proper intonation and pronunciation, and using gestures. By reading and learning the 

scripts first, you can become more familiar with new words and their pronunciation. We need to 

read out the dialogue fluently with good intonation and stress.Students work from a script which 

they read at the front of the class. 
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We can perform a play about almost any topic, so start off simple, such as meeting a friend 

for a coffee or buying a new pet. By participating in an English-speaking conversation, it will help 

to give you confidence to use the language in an everyday situation. Drama can provide context for 

the learning of specialised vocabulary and for learners to actively practice work-related (oral) 

activities and genres, such as meetings, making appointments, business dinners etc. 

Improvisation is very important. By taking away the time to prepare, students more accurately 

experience the twists and turns of real life conversation. Improvisation requires the student to master 

up all their language knowledge and combine it with their imagination. Whether done in paired or 

group improvisations, the core of each activity should be giving the students a situation as a starting 

point. Just a brief outline. Not too much detail. The less detail, the more the students will have to 

engage their imagination during the activity. 

Students can also prepare a mini drama and write the script by themselves. Writing the plays 

will give some writing practice. The most difficult part is the usage of grammar. Writing a script is 

different from composing other genres because students need to apply extensive sentence structures 

and practice different sentence patterns. 

Summing it up, we may say that mini drama can let students experience something new 

beyond traditional textbooks. Nowadays, many students think traditional teaching is really boring. 

Instead, including drama in regular lessons is a more interesting way for students to learn. Thus, the 

learning atmosphere can be enhanced because it can let students enjoy the lessons more through 

educational and meaningful tasks. As a result, they can learn more effectively. To conclude, I 

strongly believe that integrating drama into the formal curriculum can help students strengthen their 

language skills, generic skills and let students experience an innovative way of learning. 

 

 

Mensah Antonia 
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Alternative Medicine is a term that describes medical treatments that are used instead of the 

normal pharmaceutical drugs. Some people also refer to it as “integrative,” or “complementary” 

medicine. More than half of individuals around the World say they use some form of alternative 

medicine. In Ghana there are several alternative medicines such as spiritual (both Reiki and 

Christian), herbal ointments, traditional myths. 

The traditional Myths is the one which will be mainly discussed in this passage. Many 

Africans build their cultures on tradition, passed down from generation to generation, different 

mythologies have been passed down as a remedy to various illnesses. Almost related to Reiki, the 

traditional myths also known as spiritual methods. “When x-rays and laboratory tests are not 

conclusive, the African is left in a state of doubt, and solutions are sought from outside sources. If 

orthodox medicine doesn’t work and the African uses his belief system, that he has sinned against 

God, in which case he will use a priest," explains Professor Danquah. "If he has sinned against the 

lesser gods, he consults spirits and shrines.  If he believes the cause to be witchcraft, he also sees the 

shrine."  

The rejection of magic is central to the great achievements of scientific medicine. But, as 

evidence-based practice drives out shamanism, and medicine is rooted in ever more abstract 

biological science, our understanding of disease seems impoverished. The connections between 

illness and the whole person grasped in relation to some putative spiritual realm are broken. But to 
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the average African man where due of Highly technical medicines, they have learned to rely on the 

more spiritual. 

The spiritual method otherwise known as Traditional myths, could be said to have originated 

from both the south eastern part and central part of Ghana. Where a priest called Okomfo Anokye, 

fetish priest (traditional spiritual leader) and cofounder of the Asante empire who was considered to 

be the greatest lawgiver and wisest sage of the Asante people in Western Africa. He is known for 

his reported abilities in healing. 

African traditional medicine, for example, uses amulets to ward off disease-causing evil 

spirits and nkisi pots to draw spirits into them for healing, and may encompass ideas that are 

incompatible with western world. 

Today spiritual methods through traditional myths are still highly imperative in Ghana. The 

use of this method of treatment will continue to be implemented as its passed down from generation 

to generation. 
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The formation of almost all diseases of internal organs and systems, as well as the pathology 

of the nervous system, is associated with changes to the same or another extent in the spinal column. 

A hernia of the intervertebral disc is a frequent culprit of many problems in the body. Surgical 

methods for the treatment of intervertebral hernia solve the problem radically - the hernia is 

removed surgically and relief comes almost immediately. However, this method has many 

disadvantages, the main of which are: high risk of relapse, temporary relief after surgery, the spine 

is injured during the operation, which can lead to a number of complications, up to disability. 

Consider non-surgical modern methods of treatment of a herniated disc. 

Conservative methods include acupuncture, acupressure, drugs that renew nerve tissue and 

establish microvascular circulation, the use of chondoprotectors, electrophoresis, phoning, 

physiotherapy, carboxy therapy, Evminov’s technique, Epidural steroid injection etc. Consider the 

above methods in more detail. 

When exposed to needles in the area of the intervertebral hernia, spasms of the oblique 

muscles are removed and swelling is reduced. By stimulating the work of the spleen and thyroid 

gland, you can gradually reduce the hernia. 

Evminov’s technique is a methodology of physiotherapy exercises (kinesitherapy on an 

inclined plane) patented and approved by the Ministry of Health of Ukraine for the treatment, 

restoration and prevention of spinal diseases in general and intervertebral hernias in particular. For 

each patient, depending on the position and size of the hernia, the training technique and the angle 

of the position of the board are selected. Kinesitherapy is actively being introduced into modern 

rehabilitation and is a movement treatment. 

Epidural steroid injection is a method for relieving pain from spinal canal stenosis or intervertebral 

disc herniation, which presses on the nerve roots and causes pain in the leg and back, sensory 

disorders and movement in the legs. 

Carboxytherapy is a treatment method based on the therapeutic effect of carbon dioxide on 

the skin, spine and joints. Being one of the revolutionary achievements in European medicine, this 

procedure is very popular in resort areas. The carboxytherapy procedure allows you to reduce pain, 

and also significantly increases the mobility of the joints and the spine itself. 
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Harmoniously combining correctly selected treatment methods, patients can achieve positive 

results. To avoid complications and repeated cases of exacerbation of the intervertebral hernia 

condition, the above methods should be aimed at: stimulation of tissue cleansing from dead cells in 

the affected vertebral segment, withdrawal of edema or prevention of its development; improve 

nerve impulse conduction along the nerves and the condition of the spinal cord; relieving muscle 

spasm in order to stop muscle tension and create favorable conditions for the muscles to work etc.  
 

Mostova N. M. 
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Actuality. An urgent problem worldwide is HIV (human immunodeficiency virus) infection of a 

pregnant woman. It is one of the leading places in infectious pathology in its socio-economic and 

medical importance, and the first place in the level of psychological stress [1]. The negative psycho-

emotional state of the pregnant woman contribute to impaired fetal fetal development. It has been 

established that the state of neurohumoral adaptation systems determines the course and 

complications of pregnancy. High levels of anxiety and depression and low self-esteem affect the 

perinatal growth and weight of the fetus, causing delayed fetal development (PD) [4]. Therefore, a 

psychological study of HIV-infected pregnant women with complicated pregnancy (PSD) was 

conducted, and specific test methods were used to identify the extent of anxiety. 

Goal. Analyze peculiarities of psycho-emotional state of pregnant women with HIV-positive status 

and delayed fetal development, using Beck's anxiety scale. 

Materials and methods. A study was conducted of women who gave birth in Mariupol Health and 

Safety Center for Children and Women. The survey was conducted by 97 pregnant women at the 

dispensary for pregnancy, in the first and second trimesters of pregnancy. The main group included 

64 HIV-positive pregnant women (I – 33 HIV-positive pregnant women with ZPF; II – 35 HIV-

positive pregnant women without ZPP); III – control – 33 pregnant women without HIV infection. 

The Beck Scale was used to assess anxiety, which is a reliable informative way of assessing anxiety. 

The Beck Alarm Scale is a simple, convenient tool for detecting the extent of anxiety disorders. The 

questionnaire consists of 21 items. The processing of the obtained statistical information data was 

performed using the Student test and the SPSS Statistics 21 software package (Statistical Package 

for the Social Science). 

Results. The study found that 33.1% and 35.7%, respectively, had a high level of anxiety in 

pregnant women with HIV-positive status and delayed pre-natal fetal development on a Beck scale 

(scores of 9–18 points and more than 19 points) women with positive HIV status without fetal 

developmental delay (21.8% and 31.5%) compared with pregnant women without HIV infection, 

but with intrauterine fetal delay (10.1% and 2.5%). As a result of the analyzes the dependence of the 

level of anxiety on the stage of fetal developmental delay and on the stage of HIV in the pregnant 

main and comparison groups, the results showed an increase in the level of anxiety in HIV-infected 

women with an increase in the stage of pregnancy and the presence of pregnancy complication. 

Conclusions. The conducted researches allow to conclude, that at the HIV-infected pregnant 

women with delay of development of a fetus changes of psycho-emotional sphere are noted. Such 

disorders require timely diagnosis of these conditions, and also need to develop effective methods of 

correction and prevention, which will improve and normalize the psycho-emotional state of the 

pregnant woman. This will help prevent chronic stress and develop various perinatal complications. 
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Topicality. Pregnancy is a special situation in a woman’s life, when a balanced diet is urgently 

needed both for the mother and the fetus, which requires early detection of nutritional disorders of 

pregnant women and differentiated correction at different stages of pregnancy. 

Goal. Show how the lack of nutrients or the consumption of poor-quality foods affects the 

development of the child. 

Materials and methods. Theoretical analysis of medical scientific publications which were found 

in specialized medical domestic and foreign literature for the last 5-10 years. 

Results of the researches. Foods are often contaminated with various chemicals: nitrates, nitrites 

and many other unacceptable xenobiotics, which adversely affect the fetus. 

The results of a large number of observations have been published which indicate that a protein 

deficiency in the diet of a pregnant woman leads to a lag in fetal growth and the development of 

intrauterine hypotrophy. Insufficient intake of essential fatty acids leads to growth disorder and 

myelination of the pathways of the brain. A lack of ascorbic acid leads to the threat of miscarriage, 

premature birth and varicose veins. Deficiency of vitamin B1 can cause disturbance functioning of 

the cardiovascular and nervous system disturbance energy production and carbohydrate uptake. In 

recent years, they began to give great significance to iodine deficiency, which leads to pathology of 

the gestational period, impaired fetal maturation and thyroid failure in the newborn. 

It has been established that a low iron content in the body leads to a weakening of the immune 

system function: tissue saturation with granulocytes and macrophages decreases, phagocytosis is 

depressed; the response of lymphocytes to stimulation by antigens, and the level of antibody 

formation is reduced. Mother’s deficiency of vitamin D leads not only to neonatal hypocalcemia and 

rickets, but also to the formation of congenital cataracts. 

Conclusion. Thus, the problem of improper nutrition of pregnant women is a very actual. In 

addition, nutrition is a manageable risk factor for many obstetric and perinatal complications.  
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The goal of the medical university is to train competitive professionals. In order to achieve 

this goal, methods of teaching theoretical and clinical information need to be constantly improved. 

The concept of study is carried out according to a single program for both domestic and foreign 

students. This views the educational process as a complex system containing information theoretical 

and practical training and control of levels of mastering the material. Program content and 

curriculum together form the basis for learning. In preparation for the classes and at the classes, the 

students use the methodical instructions created by the department. 

https://wooordhunt.ru/word/hypotrophy
https://wooordhunt.ru/word/hypotrophy
https://wooordhunt.ru/word/growth
https://wooordhunt.ru/word/growth
https://wooordhunt.ru/word/disorder
https://wooordhunt.ru/word/significance
https://wooordhunt.ru/word/significance
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One of the main elements of students' theoretical preparation is attending lectures, 

programmed test control, surveys, and solving problem situations. 

Particular attention is given in the preparation of the modern specialist doctor to the 

acquisition of clinical knowledge, practical skills. This encourages the independent curation of 

pregnant and gynecological patients. It is necessary to teach the student to think at the bedside of the 

sick, pregnant, childbirth, parturition. For the main forms of work on the practical part of the class 

are offered clinical analysis of pregnant women, women in childbirth, patients who are active. 

Cognitive activity and clinical thinking are enhanced in the analysis of a specific situation with the 

participation of the teacher. One form of controlling and developing clinical thinking is discussing 

clinical situational challenges. This allows us to evaluate the knowledge and ability to make 

diagnostic hypotheses, establish a preliminary diagnosis, an optimal examination plan, conduct a 

differential diagnosis, establish a final clinical diagnosis, and develop a treatment plan. The analysis 

of clinical situations gives the opportunity to form the ability to make independent decisions. Video 

technologies are used as a necessary form of disclosure of the most complex issues that are rarely 

encountered in practice. 

Participation in clinical rounds is used to implement the principle of clarity. 

A positive aspect in the acquisition of clinical skills is hospital attendance. The latter allows 

you to improve practical knowledge during the birth of a physician under the control of childbirth, 

surgery. 

Strategic direction of development of active educational systems in modern society is 

formation of skills of self-education. Out-of-class work includes the study of specialized literature, 

preparation of abstracts on topics of the program. Self-education also occurs through the acquisition 

of material through Internet technologies that provide access to the global information space. 

The formation of comprehensive thinking is facilitated by student participation in scientific 

and practical conferences. This reveals the personal educational trajectory of the student, enables 

creative self-realization. 

Active implementation and analysis of such a comprehensive approach to students' 

knowledge acquisition will allow to objectively evaluate the knowledge gained and to optimize the 

system of theoretical and clinical education at the medical university. This approach will promote 

the training of competitive professionals. 
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Abstract. In English medical terminology, the doctors of different departments use acronyms as an 

important part of medical conversation. They occur in everyday oral and written speech for 

comfortable and quick understanding between medical staff. English medical abbreviations are 

different in their structure and functions. There are some common and specific abbreviations that 

are restricted to the professional field. The article discussed an attempt to verify the quantitative 

prevalence of abbreviation- and acronym-related problems in medical discourse over other 

problematic lexical groups. 

Introduction. The use of acronyms and abbreviations attracts the attention of many scientists, such 

as I. V. Arnold, M. A. Parvoiz, S. Sinha, F. McDermott, P. W. Houghton, B. M. Tsima and etc. 
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To consult Merriam-Webster dictionary, we found the definition of abbreviation asa shortened form 

of a written word or phrase used in place of the whole word or phrase or the act or result of 

abbreviating something. In English, the abbreviation is classified aslexical or graphic. 

The aim of the study is to evaluate the understanding of commonly used medical abbreviations in 

the conversation of medical staff. 

Materials and methods. According to the N. Ababilova, lexical abbreviations are in turn divided 

into: initial abbreviations (initialisms,acronyms); half-contractions; alphanumeric abbreviations; 

truncation (apocope, syncope,apheresis, mixed type).And the abbreviated variants of Latin and 

French words we refer to the graphic abbreviations (namely,ā or ante – before, alt – alternate, amp – 

ampule, sos (si opus sit) – if necessary, susp – suspension mixture, Tx – treatment. The most 

common medical abbreviations are used every day in the speech of a doctor with his patient. In such 

case, we differentiate basic prescription abbreviations(rep – repeats, Rx – prescription or treatment, 

s̅ (sine) – without), abbreviations for dispensing (AAA – apply to the affected area, AD (auris 

dextra) – right ear, AS (auris sinistra) – left ear, cap – capsule, comp – compound), prescription 

abbreviations (ac (ante cibum) – before meals, achs (ante cibum et hora somni) –before meals and at 

bedtime, ad lib (ad libitum) – as you desire or need), abbreviations for side effects (H - habit-

forming, I – interaction, N/V or N&V – nausea and vomiting). 

Results and conclusion. We should consider the definitions of “abbreviation” and “shortening”. 

Abbreviation (Latin brevis – short) will be understood as a shortened form of a word or phrase, 

spelled variously (in most cases in small letters) according to the rules of a particular language; an 

acronym (Latin ácros – external), by contrast, is a word created from a string of one to several 

capitalized initial letters or syllables. With the two of them having separate dictionary entries, and 

two different definitions, it may be assumed that they are two separate groups of shortened forms 

which are bound by different grammar rules and should not be confused.  
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Cloud computing technologies are actively used in various fields such as healthcare with 

enormous benefits to the health sector - the world over. These technologies improve the quality of 

services and patient care, first of all, due to a more operational system of information exchange 

between doctors. All of this will make healthcare more efficient and effective, as well as more 

economical. 

Cloud computing will allow to pay less attention to information technology (IT). By posting 

basic data “in the clouds”, hospitals can establish a real-time information exchange system between 

institutions, make it possible to view data using different devices. This is especially true for tiny 

hospitals and private rooms - where cloud computing will allow to use IT. The use of «clouds» will 

make it possible to get a modern set of IT-services at the least cost and not pay big money for 

expansion. 

A variety of public, private and hybrid cloud-based platforms are available for the sharing of 

large files. Healthcare organizations are in the process of addressing the need to build, run and 

maintain infrastructure for record-keeping purposes. This makes cloud computing an ideal choice 

for digital technology in healthcare. 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

19 

 

Doctors and patients both tend to obtain better access to records through cloud-based 

solutions, making consultation process faster and convenient. These telemedicine applications, 

however, place greater demand on synchronous and asynchronous messaging systems. 

Public cloud systems all access a wide range of generic health information sources, and 

permit storage and retrieval of an organization’s data. Private cloud systems can be utilized for more 

secured and sensitive requirements, such as patients’ medical history and current health status, 

pharmaceutical orders, patient bills, physician inquiries and any upcoming or future treatments such 

as blood transfusion, organ or tissue transplantation etc. 

On-site and hosted solutions are available within the private cloud hosting sphere. 

Employing an on-site approach permits the Information Technology department at an organization 

to have greater control. 

In terms of disadvantages of cloud computing in healthcare, control comes with increased 

responsibilities for rolling out software updates, keeping tabs on security protocols, maintaining 

hardware and a twenty-four hour surveillance for troubleshooting in an event of system errors. 

Thus, cloud computing technologies are a promising area of information clinical medicine support 

and may be recommended for use in practical healthcare. 
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Cannabis or marijuana is a drug made from different types of cannabis plant.  It is used as a 

psychoactive drug.  The most common hemp made by drying the flowers of female hemp plant, 

surrounding leaves and stems.  Consumption of cannabis increases the excitement of a person.  

Tobacco mixed with marijuana is the leading cause of cancer.  Hemp addicts have black spots on 

their faces.  Treatment of cannabis is treated with dementia.  People of France use cannabis to build 

confidence.  The world's best Ganja Malana Hills grows in Himachal.  Indians consider Ganja to be 

a gift of lord Shiv (God) and consume it.                                                   

Consumption of cannabis in small amounts increases the intensity of your senses and 

sensations. As such it is helpful in hearing and appearing clearly.  Its intake also works to improve 

your bad mood. Hemp seeds are rich in protein and 20 amino acids, which are important for calorie 

burning muscle development. Drinking juice or shake of some hemp seeds after a workout is 

beneficial. 

Both the synthetic version of the chemical found in cannabis, THC (tetrahydrocannabinol) 

and the naturally occurring cannabinol, help reduce cancer. Very few people know how the 

marijuana, cannabis, is working to save the lives of children, today its synthetic version of THC 

(tetrahydrocannabinol) is available as medicine but it does not replace the natural cannabinoids. 

New possibilities are being explored for the treatment of dangerous diseases like cancer in 

the country. One of which is the use of cannabis. A study of the treatment of cancer was done on 

mice, which showed that cannabis can reduce the incidence of cancer patients. It is being told that 

medicines made from cannabis will be made in the country itself and may be available by next year.  

Now patients undergoing chemotherapy will be using drugs made from cannabis leaves from March 

to find out how effective it will be. Work is also underway to make medicines for the treatment of 

other diseases from cannabis. 
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People generally believe that cannabis is used for intoxication. But this is not the case, there 

are some cannabis plants that are used to treat diseases in the medical field. 450 patients can be 

included in this study. Some such drugs are also used in the US and Europe for treatment. 

Ram Vishwakarma, director of the Council for Scientific and Industrial Research, says the 

drugs will be based on cannabis  which is a substance present in the plant.  It is very useful.  

Unfortunately there are misconceptions around it.  Due to which, it could not be studied for a long 

time. 

In conclusion, I would say that it's better to know what sort of person has a disease than to 

know what sort of disease a person has. 
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One of the unusual and powerful training formats for learning and teaching English as a 

foreign language through drama. Using the theatre is a great way to practice English while students 

perform. Through drama, they can master a lot of language skills including writing, speaking, 

listening and reading. As a new learning method that propose education based on theater, learning 

through drama offers many linguistic advantages. 

This method allows us to learn while having fun and to downplay language learning, making 

it less formal. This is much more entertaining. 

Thanks to drama, students develop crucial skills for learning a new language: skills like 

listening, also curiosity, attention, memorization and especially self-confidence! We often say that 

the worst enemy of language learning is shyness since you need to break out of your shell and begin 

speaking in order to master another language. One of the advantages of learning a language with 

theater is that it teaches you how to conquer this shyness. 

It encourages creativity, allowing you to jump into various situations. According to the 

chosen topic, you will discover, implement and subsequently learn new vocabulary. 

Drama helps them experiment with language – tone of voice, body language and their own 

lines if they are involved in writing the play. Drama allows us to involve the whole class. 

In general, drama activities involve physical activity and emotional contact which can lead 

to improved retention of language structures and vocabulary. Emotional aspects are involved in 

drama activities on both a direct and meta-level. On the one hand, feelings are directly involved by 

acting them in role-playing. On the other hand, learners will have an emotional attitude towards the 

drama activities themselves. Ideally, positive feelings such as enjoying a collaborative and creative 

atmosphere and pride in achievement will prevail but even if negative emotions such as insecurity 

or stage-fright are occasionally experienced, the learning will be more memorable than in a neutral, 

predominantly cognitive setting, as it is set apart from other events. 

As this article has outlined, language learners may accept drama as a means to acquire 

linguistic and non-linguistic competences for their future professional field. It can be used to teach 

grammar, pronunciation, vocabulary, intercultural aspects, and so-called soft skills such as 

presentation competence, teamwork skills and self-management. It can create memorable and 

practice-oriented learning experiences that improve learners’ language-competence, employability 

and personal development. Therefore, it should not be regarded as merely a ‘fun activity’ that can be 

used to fill the last five minutes of class, when the “real” learning already has been done but as a 

teaching approach in itself.  
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Intervertebral hernia is a fairly common phenomenon that seriously reduces the patient's 

quality of life. Scientists Scott C. Dulebohn, Ruben Ngnitewe Massa, Fassil B. Mesfin from 

University of Missouri and MU School of Medicine note that the incidence of herniated disc is 

about 5 to 20 cases per 1000 adults annually and is most common in people in their third to the fifth 

decade of life, with a male to female ratio of 2:1. Therefore, the problem of research into modern 

methods of treatment of intervertebral hernias is extremely urgent. 

Consider carboxytherapy as an innovative therapeutic method that is carried out by 

subcutaneous injection of carbon dioxide. The essence of the method is to inject carbon dioxide 

subcutaneously and intradermally with a thin needle dispenser. Due to the introduction of carbon 

dioxide, a number of biochemical reactions occur, which causes the wall of the smallest vessels 

(capillaries, arterioles) to expand, microcirculation and tissue nutrition are improved, venous 

congestion and swelling are eliminated, pain is reduced, local protective processes are activated. 

This is due to the fact that the human body perceives injection at the site of the dose of CO2 as 

hypoxia, as lack of oxygen, erythrocytes, nutrients. Therefore, oxygen-enriched blood is sent to the 

site of CO2 injection, small vessels expand, vein tone increases. The reserves hidden in the body are 

connected, they find a point of application in a relatively diseased place: a chain of biochemical 

processes is triggered, as a result of which metabolism is normalized. The body works in an 

enhanced mode and naturally cramps and pains are removed, the immune system is activated. 

Immediately after the procedure, when you touch, there is a sensation of clicking, and this indicates 

that the gas is absorbed. It is not necessary to rest after a session, rather, on the contrary, since 

movement contributes to the faster dissolution of CO2. 

Carboxytherapy is considered a safe method of treatment, since allergic reactions or possible 

complications are excluded. The fact is that carbon dioxide is already involved in many biological 

and chemical processes of the body. Its excess after the procedure is excreted through the kidneys 

and lungs for 10-20 minutes. A carboxytherapy session is often prescribed to patients who are 

prohibited from standard medication. 

Carboxytherapy is already actively used in clinics and health centers in Europe. This 

innovative and promising methodology is actively distributed in different countries and gives 

positive results. 
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Aim: The article aims to briefly describe ongoing advancement in the treatments of the currently 

active disease named COVID-19 caused by the virus SARS-CoV-2 

Background: SARS-CoV-2 is a newly identified coronavirus (a group of viruses related to each 

other that affect mammals and birds) there have been previously identified viruses from this group 
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that are also deadly named SARS (SARS-CoV-1) and MERS but the focus here is on COVID-19 

and it’s treatments (that are currently available). 

Materials and methods: This research is contemporary, it’s time frame comprises of situational 

changes occurring in the present (December 2019 – March 2020). The basis of research is analysis 

of recently published studies and treatment trials based on COVID-19 

Results: At the moment there is no guaranteed treatment for COVID-19 virus but there have been 

trials and experiments with different drugs, One of the most promising treatment is being made by 

mixing two anti-viral drugs lopinavir and ritonavir (used for HIV) which the doctors hoped would 

help them but in testing didn’t help eliminate or suppress SARS-CoV-2 this was one study by a 

group of doctors in China, They later assured that this is just a single trial and further testing with 

these drugs may help control the virus. A very famous anti-viral drug named remdesivir which was 

used for the Ebola virus is also being used in trials for SARS-CoV-2. One treatment that some 

doctors tried to give their patients in China was with the help of steroid drugs in order fight off the 

severe inflammation and/or the overreaction of the immune system to the virus, Although this might 

help with the severity of the symptoms, This was not intended to cure the virus. A treatment 

suggested using the drug hydroxychloroquine which is used for Malaria, The drug helped with not 

allowing the virus to enter native cells but it cannot be used for patients that suffer from arrhythmia. 

Hydroxychloroquine helps to not allow the virus invade other cells and replicate hence is given to 

those people who are currently living with the ones that are infected by SARS-CoV-2. A drug 

similar to hydroxychloroquine called losartan (Used commonly for high blood pressure) does the 

same task by affecting receptors of the virus and does not allow invasion of cells, Doctors and 

researchers think losartan will help with the spread of the virus inside the person who is already 

infected. 

Conclusion: There is no set cure for COVID-19, The treatments that are being used and/or being 

tested are ones that were also used previously for diseases such as Malaria, AIDS, High blood 

pressure and EVD (Ebola virus disease). Ebola was suppressed and is now close to being eradicated, 

Sooner or later the fate of COVID-19 will hopefully be the same. The disease is more problematic 

due to it’s contagious nature, But eventually a drug or a combination of drugs, possibly even a 

vaccine may allow doctors to help suppress and eventually cure this disease. 
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Contemporary medical terminology includes several hundred thousand words and set 

expressions that make up the terminological base of a range of medical and biological disciplines. A 

characteristic feature of medical terminology is the use of Latin and Greek for the formation of 

terms. 

Medical terms are characterized by such features as the presence of definition, maximum 

abstractness, monosemality, lack of expression and emotional coloring, stylistic 

neutrality,correlation with special concepts and strict logic. 

Scholars T.R. Kiyak, A.M. Naumenko and O.D. Oguy propose the following classification of types 

of terms: 

1.The terms root words: 

a) own non-derivative vocabulary (e.g.: moan, meal, nail); 

b) borrowed non-derivative vocabulary (e.g.: object, acid, acne). 
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2. Derived vocabulary: terms formed by prefixation (e.g.: shortage, constriction, hemisphere,  

hemorrhage). 

3. Terms - complex words (e.g.: flywheel, roentgenography, afterpotential). 

4. Terms-phrase (e.g.: home accident, bone age, retinal detachment). 

5. Terms- abbreviations (e.g.: RN-registered nurse, AIDS - acquired immunodeficiency syndrome, 

I.Q. - Intelligence Quotient). 

6. Letter symbols (e.g.: T-cell surface, Typ-A-s, Typ-B-s, Typ-C-s). 

7. Symbols - for example, mathematical, chemical and others (e.g.: Au-Gold, Ag-Silber). 

8. Nomenclature - ("jumping" determinant - migrating determinant with no static localization) 

It can be argued that in some cases the translation of the scientific and technical text must  

exceed the original. This paradoxical statement is well founded and follows as a natural 

consequence of two requirements for translator of scientific and technical literature: 

a) the translation must be accurate, that is, transmit exactly what is contained in the original -no 

more, no less; 

b) the translation must have clarity and clarity regardless of the degree of clarity of the original. 

As for the translation of scientific and technical literature, it is a complex, painstaking, 

independent work, the fruit of intense research in the field of language and specific specialty. In 

order to perform such work, it is desirable that the translator be exceptionally highly qualified, be 

proficient in the language of scientific and technical literature, both original and translation. 

Theoretically, this is only possible within any one narrow specialty, such as cardiology or 

ophthalmology. It is believed that it is more important to have a good command of the language in 

which the translation is made than the language of the translation.  

Азаров А. А., Шуміло М. О. 
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Актуальність. Проблема постінсультної спастичності стає все більш актуальною в зв'язку з 

високою частотою цереброваскулярної патології серед населення. У нашій країні щорічно 

реєструється близько 400 тис. інсультів, при цьому приблизно у 1/3 хворих, що вижили після 

інсульту, розвивається спастичність. 

За даними ВООЗ, поширеність постінсультної спастичності в світі становить 0,2%, або 200 

осіб на 100 тис. жителів, спастичністю страждають більше 12 млн хворих. Проблема 

постінсультної спастичності стає все більш актуальною в зв'язку з високою частотою 

цереброваскулярної патології серед населення. У нашій країні щорічно реєструється близько 

400 тис. Інсультів, при цьому приблизно у 1/3 хворих, що вижили після інсульту, 

розвивається постінсультна спастичність. 

Мета роботи: вивчення вегетативного паспорта за допомогою реакцій на нейромедіатори 

(АХ) 

Матеріали і та методи: 1. Патофізіологічні 2. Цитологічний 3.Статистичний 4. Сучасна 

література за останні 10 років. 

Результати. Ми вивчили зв'язки між  ботулотоксином і тромбоцитами (PLT) визначили 100 

осіб з вегетативним паспортом 50 ваготоників і 50 симпатотоників. Вивчення історій хвороби 

пацієнтів, які перенесли інсульт і вегетативного паспорта, використовували модифіковану 

таблицю Ешфорта, та отримали такі результати з 50 ваготоників з четвертим ступенем 

спастичності тридцять п'ять перейшли  в першу чи нульову, десять в другу. У 
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симпатотоників з 50 осіб, десять залишилося в четвертій, тридцять три в третій і сім 

перейшли у  другу. 

Висновок. На підставі вивчених історій хвороби, вегетативного паспорта і особливостей 

механізму дії ботулотоксину - можна зробити такий висновок, що ефективність терапії 

ботулотоксином має більш виражений характер у ваготоників. 
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кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівники - д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева, к. мед. н., доц. С. С. Боєва 

 

Актуальність. Велика кількість промислових об’єктів, заводів та фабрик, які, працюючи 

щодня, забруднюють навколишнє середовище, напружена праця та воєнні дії, які 

відбуваються на Донбасі – все це негативно впливає на організм людей, зокрема  мешканців 

м. Маріуполь. Стресова  ситуація через еколого-економічну ситуацію та військові дії через 

агресію Російської Федерації, які відбувались у самому м. Маріуполі та на його околицях, та 

проведення Антитерористичної операції/Операції об’єднаних сил (АТО/ООС) призводять до 

розладів у психоемоційній складовій психонейроімуноендокринної регуляції. Визначення 

стану психоемоційної та імунної складової, як частини психонейроімунноендокринної 

системи можуть дати інформацію щодо стану організму загалом. 

Мета: визначити показники психоемоційної складової та показники лейкограми крові у 

студентів Донецького національного медичного університету, які навчаються в м. Маріуполь. 

Матеріали та методи. У досліджені прийняло участь умовно здорових осіб (УЗО), а саме  40 

студентів Донецького національного медичного університету у віці 19,7±0,7 років, що 

мешкають в Донецькому екокризовому регіоні в м. Маріуполь під час ООС. Для оцінки 

психоемоційного стану був застосований «Опитувальник оцінки психічного здоров’я», 

розроблений Києво-Могилянською академією. Дослідження системи імунітету проводили за 

допомогою імунологічних тестів І рівня. Показники системи імунітету оцінювали за вмістом 

окремих пулів лейкоцитів, які визначались за допомогою гематологічного аналізатора на базі 

Маріупольського діагностичного центру Маріуполя. Отримані результати піддавали обробці 

методами варіаційної статистики.  

Результати. Отримані результати показали, що у обстежених 5,9±1,39% реєструвалась 

депресія і посттравматичний стрес, у 11,8±1,76 % посттравматичний стрес і тривога, тільки 

тривога у 5,9±1,39%. У 52±1,24 % обстежених було встановлено відхилення показників 

лейкограми в ту чи іншу сторону. В середньому вміст лейкоцитів у обстежених становив 

4,9±0,1 Г в 1 л, нейтрофілів – 2,9±0,4 Г в 1 л, лімфоцитів – 1,6±0,1 Г в 1 л, моноцитів – 

0,3±0,08 Г в 1 л. Частота виявлення недостатності неспецифічної резистентності за 

показниками абсолютного вмісту нейтрофілоцитів була встановлена у 15±0,89%, а її 

активація у 10±0,75%. Еозинофілія зареєстрована у 10±0,75% обстежених. Недостатність 

системи імунітету, за показником зниження абсолютного вмісту лімфоцитів була виявлена у 

45±1,2% УЗО, а активація  – у 5±0,54%. Таким чином в обстежених  є негативні зміни 

показників в стані імунної та психоемоційної складової психонейроімунно-ендокринної 

системи, що свідчить про порушення її регуляції. 
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Висновки. Отримані результати дослідження вказують на необхідність розробки  корекції 

психоемоційної та імунної ланок регулюючої психонейроімуноендокринної системи в УЗО 

м. Маріуполя Донецького регіону під час проведення ООС. 

Алі Аміра Сабер Фетрі 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОКА 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. В. О. Сирота 

  

Актуальність. Навряд чи можна переоцінити роль зорового сприйняття в житті людини. 

Якщо людина не має пошкоджень сенсорних систем, то вона за допомогою органу зору 

отримує від 80 % до 90 % інформації з навколишнього середовища. В час інформаційного 

перенавантаження підмічена тенденція до погіршення зору у дітей і дорослих. Найважливіша 

причина вивчення зорового сприйняття для людини – це повернення нормального зору тим 

людям, які мають відповідні дефекти. 

Об’єкти дослідження: оптична система ока та ряд захворювань, які пов’язані з оптичною 

систему ока. 

Результати дослідження. Око являє собою тіло сферичної форми довжиною 24-25 мм в 

осьовому напрямку, яке утримує світлопровідний і світлосприймаючий апарати. Приблизно 

дві третини загального заломлення світла, необхідного для фокусування, відбувається на 

межі повітря-роговиця. Останню третину здатності фокусувати реалізує кришталик, але його 

головна мета – забезпечити необхідне регулювання для фокусування на об’єктах, 

розташованих на різних відстанях від ока. Шляхом натягу або послаблення прикріплених до 

краю кришталика сухожиль, змінюється його форма: для близьких об’єктів він стає більш 

опуклим, а для віддалених – більш плоским. Ці зміни форми кришталика здійснюють 

циліарні м’язи. Вивчення зорового сприйняття необхідне для підвищення якості роботи 

спеціалістів в певних галузях науки, виробництва, медицини тощо. Наприклад, співробітники 

лабораторії Human Interface Technology Вашингтонського університету створили 

оригінальний спосіб отримання зображення безпосередньо на сітчатці ока скануванням 

лазерного променя. Цей пристрій отримав назву Virtual Retinal Display (VRD). Зображення 

людина бачить через VRD об’ємним і дуже реальним, оскільки він має дві проекційні 

системи, які формують стереопару. Висока яскравість зображення дозволяє працювати з 

таким дисплеєм при денному світлі, спостерігаючи комп’ютерну картину поверх предметів в 

полі зору. Це важливо і зручно для хірургів, чия робота залежить від швидкості і точності 

сприйняття візуальної інформації. 

Висновки. В залежності від етапу зорового сприйняття, воно може вивчатися на основі 

різних законів оптики (фізичної чи геометричної) і відповідно до цього застосовуються різні 

методи дослідження особливостей зорового сприйняття при експериментальному 

дослідженні даного питання. 

 

Аль-Жада Зайдун, Хайтем Абдуллатіф 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра української та російської мови 

зав. кафедрою – к. філол. н. В. В. Краснощок 
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наук. керівник – к. філол. н., доц. О. Л. Ріжняк 

 

Актуальність.Сьогоднішня освіта, наука та науково-технічний прогрес надають великі 

можливості щодо доступу будь-якої людини до будь-якої інформації при умові відсутності 

мовного бар’єру. Саме тому пошуки та створення надійних систем перекладу вважається 

дуже необхідним та актуальним. Саме машинний переклад – популярний в незамінний 

помічник сучасного лікаря в цьому питанні.  

Метою нашого дослідження став пошук та аналіз зручних та надійних машинних 

перекладачів медичних фахових текстів.  

Матеріалом для дослідження після детального вивчення існуючих комп’ютерних 

перекладацьких систем ми відібрали такі перекладачі, як m-translate, .Protranslate, SDL 

translation, DeepL та Google translate та ін.  

Анкетування та опитування іноземних студентів підтвердили, що ці перекладацькі системи 

дійсно полегшують повсякденний процес перекладу, прискорюють та вдосконалюють його. 

Серед студентів медичних факультетів найбільшою популярністю користується Google 

translate. 

Результати дослідження були апробовані на засіданні студентського наукового гуртка 

«Лінгва». 

Висновки. Використання комп’ютерних перекладацьких систем при вивченні фахових 

медичних дисциплін має я переваги, так і певні недоліки.  

 Переваги машинного перекладу:  значна економія часу (програма сама перекладає 

текст і надає його користувачеві в готовому вигляді) та доступність (завжди під рукою, в 

той час як звернення в бюро перекладів у багатьох випадках пов’язано з додатковими 

витратами часу, сил та коштів).  

 Недоліки машинного переклад: точність, яка може варіюватися в досить широкому 

діапазоні.Як правило, такі програми можуть виконувати тільки дослівний переклад, який 

потрібно редагувати вручну. Більшість програм керуються формальними правилами і не 

враховують контекст і можливу багатозначність слів. Хоча деякі перекладачі (наприклад, 

Word Reference, Google Translate) вже вказують на можливі варіанти перекладу ,залишаючи 

за користувачем право кінцевого вибору. Адже тільки людина має чітке розуміння і 

сприйняття особливостей рідної мови, тематики тексту  та культурного середовища, для 

якого виконується переклад, хоча комп’ютери з часом все більше вдосконалюються  та 

постійно розробляються різні фахові перекладачі. 

 

Аль-Жада Ненсі Хайтем Абдуллатіф 

МІЖМОВНА ОМОНІМІЯ В МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра української та російської мови 

зав. кафедрою – к. філол. н. В. В. Краснощок 

наук. керівник  – к. філол. н., доц. О. Л. Ріжняк 

 

Актуальність. Сьогоднішня освіта в загалом та медична зокрема неможливі без 

використання телемедицини та машинного перекладу, які значно спрощують вивчення 

фахової медичної термінології. Та під час їхнього використання іноді виникають деякі 

помилки та непорозуміння, які свідчать про недосконалість більшості сучасних систем 

комп’ютерного перекладу. Вивчення та детальний аналіз таких помилок є дуже необхідним і 

актуальним, адже це надає можливість подальшого вдосконалення існуючих машинних 

перекладацьких систем. 
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Метою нашою роботи вважаємо виявлення та вивчення помилок, що виникають під час 

використання автоматичних перекладачів типу m-translate, .Protranslate, SDL translation, 

DeepL та Google translate та інших, що широко використовуються іноземними студентами 

при вивченні фахових дисциплін. 

 Матеріали дослідження зібрані під час власного реального перекладу та перекладу 

одногрупників. Вибірковий метод опитування студентів, аналіз та систематизація зібраного 

матеріалу свідчать, що найбільш поширеними прикладами помилок, що виникають під час 

комп’ютерного перекладу можна вважати явища, пов’язані з явищами полісемії, омонімії та  

паронімії, особливо, якщо подібні явища виникають між контактуючими мовами.  

Результати дослідження апробовані на засіданнях студентського наукового товариства 

«Лінгва» та можуть бути сформульовані наступним чином: «Хибні друзі перекладача» або 

міжмовні омоніми — це пари слів або фраз із різних мов або діалектів, які мають однаковий 

вигляд або однакове звучання, але означають різні речі зазвичай ускладнюють вивчення 

мови, і викликають помилки в перекладі. Щоб запобігти таким помилкам вчені складають 

словники та списки «хибних друзів», які внаслідок розвитку науки постійно поповнюються. 

Найбільш цікаві випадки, виявлені нами: нирки на деревах ( русск. почки), лат. оs можна 

перекласти і як рот і як кістка, рожа як захворювання має аналог в українському 

просторіччі для позначення обличчя людини, що зловживає алкоголем. Багато прикладів 

пов’язані з метафоричним засобом утворення медичних термінів (очне яблуко, зубний канал, 

міст тощо). 

Висновки. Використання різних видів перекладу повинно бути дуже обережним та 

враховувати всі можливі випадки так званої міжмовної омонімії. Машинний переклад в 

цьому контексті розглядається як «чорновий» або попередній переклад, що ще потребує 

уважної перевірки та вдосконалення того, хто здійснює цей переклад. 

 

Андрієвський Д. І. 

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ КЛІНІЧНИХ ТЕРМІНІВ ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник  – к. пед. н., доц. О. П. Шевченко 

 

Актуальність теми: Медична термінологія - це мова, якою спілкуються лікарі різних 

спеціальностей. Успішна робота медичного працівника залежить не тільки від практичних 

умінь, а й від знання термінології. 

Мета дослідження: Дослідити перекладацькі прийоми, які використовуться під час 

перекладу медичних термінів грецького походження українською мовою та виявити 

закономірності у перекладі. 

Матеріал та методи дослідження: Аналіз літератури з перекладу грецьких медичних 

текстів, поглиблене вивчення специфіки грецької мови і грецьких медичних термінів 

Результати дослідження: Для передачі термінів можуть використовуватися два види 

перекладацьких операцій. По-перше, використання міжмовних відповідностей (еквівалентів). 

По-друге, в разі відсутності еквівалента, перекладач може піти по шляху створення нового 

терміна, користуючись такими перекладацькими прийомами, як транслітерація або 

транскрибування; описовий переклад; не виключається використання калькування. Терміни, 

що не мають відповідностей в мові, що, можна віднести до так званої безеквівалентної 

лексики, а передача значень безеквівалентних термінів підпорядковується тим же правилам, 

за якими перекладається безеквівалентна лексика взагалі. Аналіз прийомів перекладу 

медичних термінів торкнувся питання про походження досліджуваних термінологічних 
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одиниць. Вивчення історії формування мови медичної науки і джерел грецьких 

термінологічних одиниць дозволило виділити всі відібрані терміни в таку групу - терміни, що 

мають повністю або частково грецьке походження: therapy; dyspnoea. В ході дослідження 

була помічена така закономірність у перекладі запозичень: терміни грецького та латинського 

походження здебільшого складають термінологічну підгрупу назв хвороб і симптомів, які в 

більшості випадків перекладаються за допомогою прийомів транскрибування або 

транслітерації (часткової або повної), наприклад: epidermal necrolysis – эпидермальный 

некроліз (часткова транслітерація), diarrhea - діарея (часткова транслітерація). 

Висновок: зроблене дослідження використаних перекладацьких прийомів медичних термінів 

дозволило виявити наступні закономірності: в основі перекладу  грецьких термінологічних 

одиниць застосовується підбір в наявних установлених лексичних відповідностях.  Деякі 

термінологічні одиниці, передані за допомогою комбінації декількох перекладацьких 

прийомів, наприклад, acetylsalicylic acid - ацетилсаліцилова кислота (калькування і часткова 

транслітерація), помічені деякі закономірності між перекладом терміна і його семантикою: 

фармакологічні назви, багато з яких є абревіатурами, в більшості переведені за допомогою 

підбору лексичного еквівалента. 

 

Андріяш О. О., Кіріцева О. А. 

КОМПЛЕКСНИЙ ОГЛЯД ПОШИРЕНОСТІ СЕСАМОВИДНОЇ КІСТКИ «FABELLA» І 

АСОЦІЙОВАНИХ З НЕЮ ПАТОЛОГІЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – доц. С. О. Дубина 

наук. керівник  – асист. О. О. Іванченко 

 

Актуальність. При пошуку за ключовими словами у базах даних наукової періодики 

вдається знайти, вкрай мало інформації українською або російською мовами про сесамовидні 

кістки «fabella». Так само знаходиться лише поодинокі згадки про патологію, яка може бути 

асоційована з наявністю даної кістки у людини. Останнім часом, у зарубіжних публікаціях, 

з'являється все більше даних про збільшення частоти народження «фасолінку» у популяції. 

Наявність даної кістки може привести до різних патологій, наприклад: «fabella pain 

syndrome», парези (паралічу) малогомілкового нерва. Практикуючі лікарі повинні бути 

поінформовані про наявність даної кістки, множинних патологіях, асоційованих з нею, щоб 

забезпечити краще ведення і лікування для пацієнтів. 

Мета. Виконати огляд і систематизувати наявні літературні дані про поширення даної кістки 

у популяції.  

Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз вітчизняної і світової літератури, 

використовуючи бази даних наукової періодики: PubMed, Medline, Cochrane Database of 

Systematic Reviews, Google Scholar. 

Результати. "Fabella" (у перекладі з латини «фасолінка») являє собою сесамовидну кістку, 

розташовану у колінному суглобі за латеральним виростком стегна. Вона знаходиться у 

сухожиллі латеральної голівки литкового м'яза, де зміцнюється за допомогою ligamentum 

fabellofibulare, яка проходить від дистальної частини сесамовидної кістки до голівки 

малогомілкової кістки і задньої капсули колінного суглоба. У рідкісних випадках вона 

служить додатковим джерелом для м'язових пучків підколінного м'яза. Поширеність 

«фабели» у людей коливається від 3% до 87%, що дозволяє зробити висновок про те, що 

наявність даної кістки не є аномалією, а варіантом норми. Найвищі показники наявності 

відзначаються у азіатів і австралійців, а найнижчі у європейців і південноамериканців. Точна 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

29 

 

функція «фабели» досі не відома. Найчастіше вона зустрічається у ссавців, які не належать до 

людського роду. 

Michael A. Berthaume, Erica Di Federico, Anthony M.J. Bull у своєму огляді проаналізували 

дані досліджень за останні 150 років і прийшли до висновку, що за останні 100 років (1900-

2000 рр.) показник поширеності збільшився у 3,5 рази. 

Наявність даної кістки викликає ряд патологічних станів, діагностика котрих може 

спричиняти певні труднощі у непідготовленого фахівця. Крім того, може спостерігатися 

больовий синдром при її вивиху, переломі.  

Висновки. За останнє століття частота наявності фабели статистично зросла. Однак, щоб 

пролити світло на причини даного феномена, необхідно проводити додаткові дослідження, 

які дозволили б відповісти на ряд питань, які стосуються даної кістки. 

Подальші дослідження допоможуть розібратися у цьому питанні, а також поліпшити 

результати лікування пацієнтів із супутньою патологією. 

 

Андріяш О. О. 

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОННИХ ІНФЕКЦІЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. С. М. Азаренко 

 

Актуальність проблеми. На тлі останніх подій, що відбуваються у світі спостерігається 

тенденція розвитку і поширення особливо небезпечних захворювань, які передаються від 

тварин до людини. Як правило ці захворювання набувають масивний характер і викликають 

високу летальність. Серед людей вони набувають масового характеру, так як передаються від 

тварини до людини і від людини до людини.  

Мета. Розглянути наявні методи вивчення пріона, для подальших досліджень. Дані 

захворювання, які передаються серед тварин і людини, об'єднує загальний фактор один і той 

же збудник, яким є пріон. Всі відомі пріонні захворювання вражають головний мозок та інші 

нервові тканини. Сьогодні ці захворювання мало вивчені, на даному етапі є невиліковні і в 

кінцевому підсумку викликають летальний результат. 

Результати. Пріони - особливий клас інфекційних агентів, представлених білками з 

аномальною третинної структурою, що не містять нуклеїнові кислоти. Це дозволяє їм 

змінювати структуру аналогічних білків, також перетворюючи їх у пріони, тобто 

відбувається процес, подібний до зараження. Для початку захворювання необхідно прояв 

першого пошкодженого білка - це може відбутися або в результаті спонтанної помилки при 

його синтезі, або після потрапляння пріона ззовні, від іншої людини або тварини.  

Інкубаційний період пріонів захворювання визначається швидкістю 

експоненціального зростання кількості пріонів, а вона, у свою чергу, залежить від швидкості 

лінійного росту і фрагментації агрегатів (фібрил). 

Даний вид білка вивчали такі вчені як: Рустам Зиганшин - кандидат хімічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії протеоміки, керівник «Група мас-спектрометрії» - 

зазначає, що причина і механізм перетворення «нормальної» форми пріонів білка у 

небезпечну, сьогодні дуже слабо вивчена.  

Одним з факторів, здатним впливати на функціональний стан мікроорганізмів, є 

ультразвук (УЗ). Біологічну дію ультразвукових хвиль пов'язують більшою мірою з явищем 

кавітації. Кавітацією називається процес утворення у рідкому середовищі порожнин, 

заповнених парами самої рідини, які виникають під дією великих напруг і в наступну мить 

закриваються, супроводжуючись великими тисками та локальним нагріванням середовища.  
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Однією з основних особливостей впливу УЗ на мікроорганізми можна вважати його 

вплив на клітинні мембрани. Дія УЗ може призводити до істотної зміни механічних, 

електричних та інших властивостей клітинних мембран, а також до порушення внутрішнього 

складу клітин і зміни концентрацій речовин, розчинених у цитоплазмі. 

Висновок. На даному етапі розвитку даних захворювань їх вивчення є недостатнім, тому  

питання лікування та профілактики захворювань викликані пріонами, є актуальним і 

необхідним, у зв'язку з чим подальші дослідження вимагають більш детального вивчення.  

 

Ахмед Нура Туні Алі 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ СІДНИЧНОГО НЕРВА 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. В. О. Сирота 

  

Актуальність. В результаті переломів кісток таза або стегнової кістки, а також внаслідок 

вогнепальних поранень розвивається нейропатія сідничного нерва. Стискуючими фіброзними 

тяжами, що сформувалися в результаті травми кінцівки, локальними гематомами або 

пухлинами відбувається утиск сідничного нерва. 

Знання морфологічних особливостей внутрішньоствольних структур і їх ідентифікація 

під час операцій забезпечить нормальне відновлення функцій пошкоджених нервів. 

Знання про анатомічні особливості сідничного нерва і його структурні компоненти на 

різних його рівнях необхідні для точного визначення патологічного процесу, постановки 

діагнозу і правильного лікування. 

Методику підрахунку кількості нервових волокон в стовбурі нерва виконували таким чином: 

вивчали 5 промаркованих гістологічних зрізів, виготовлених з блоку матеріалу, при 60-

кратному збільшенні мікроскопа з використанням цифрової камери для мікроскопа САМ 

V200 «Micros Handelsgesellschaft m.b.H.». Використовуючи мікрометрову сітку, 

підраховували кількість нервових волокон в одному квадратному мікрометрі. 

Статистичну обробку результатів досліджень здійснювали з використанням 

програмного пакету Excel. При проведенні макро- і мікрометричних досліджень 

обчислювали середнє арифметичне і стандартне відхилення; порівняння двох вибірок між 

собою проводили за допомогою критерію Манна-Уїтні. Критичним рівнем значущості 

виявлених відмінностей вважали 0,05. Для характеристики деяких показників застосовували 

методику варіаційної статистики. 

Висновки. Проведений порівняльний аналіз препаратів показав схожість морфологічної 

картини у всіх досліджуваних зразках незалежно від тендерної або вікової приналежності на 

різних рівнях дослідження, як в місці виходу, так і в місці поділу сідничного нерва.  

Балазан А. О. 

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 

ДЕПРОТЕЇНІЗОВАНОГО ГЕМОДЕРИВАТУ З КРОВІ ТЕЛЯТ У ТЕРАПІЇ ХВОРИХ 

ТРАВМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою – проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник – асист. Л. М. Пальчак 
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Мета дослідження. Ознайомитися з розповсюдженістю використання гемодерівату у терапії 

травм ОРА (опорно-рухового апарату). 

Матеріал та методи. Аналітичне опрацювання літературних джерел щодо фармакологічних 

характеристик депротеїнізованого гемодеривату з крові телят, міжнародні клінічні протоколи 

лікування хвороб травматологічного профілю. 

Результати. Депротеїнізований гемодериват із крові телят є продуктом екстракції з крові 

телят і подальшої депротеїнової очистки, який містить широкий спектр низькомолекулярних 

компонентів (амінокислоти, олігопептиди, гліколіпіди, мікро- і макроелементи,   проміжні 

продукти обміну). У результаті отриману суміш компонентів переробляють й випускають у 

різноманітних лікарських формах, таких як таблетки, гелі, очні гелі, желе, креми, мазі для 

зовнішнього застосування, розчини для ін’єкцій в ампулах. Ця суміш біологічно-активних 

компонентів при застосуванні у людини здатна збільшувати захват кисню тканинами 

(антигіпоксична дія), покращувати транспорт та утилізацію глюкози, збільшує 

енерговитрати, прискорює загоєння ран.  Дія препарату характеризується трьома ефектами: 

метаболічний, нейропротекторний та мікроциркуляторний.Гемодеріват призначається при 

ішемічних інсультах, черепно-мозкових травм, енцефалопатія, порушеннях кровообігу, 

ангіопатіях (у тому числі і діабетичного генеза), опіках, пролежнях, при порушенні загоєння 

ран. Також, слід зазначити, що  депротеїнізований гемодериват з крові телят використовують 

у ветеринарії для лікування гіпотрофії у телят.  На жаль,  хоч серед рекомендацій офіційних 

виробників і можна знайти показання стосовно хвороб опорно-рухового апарату (наприклад, 

черепно-мозкові травми, для прискорення загоєння ран, пролежні, ангіопатії 

(посттравматичні)), хоч нині і застосовуються препарати для цих цілей, але, проаналізувавши 

доступну літературу, нам не вдалося знайти вагомих досліджень щодо їх ефективності саме 

серед хворих травматологічного профілю. Однак, є дані клінічних випробувань стосовно 

дослідження ефективності препаратів гемодеривату  серед хворих на діабетичну 

полінейропатію.  

Висновки. В Україні, за аналітичною інформацією щодо продажу лікарських засобів, 

широко використовуються препарати депротеїнізованого гемодеривату з крові телят. Однак у 

більшості випадків їх застосування при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату є 

офф-лейбл, тобто не затверджені уповноваженим державним органом і не зазначеними у 

інструкції до застосування. Це свідчить про необхідність подальших рандомізованих 

клінічних досліджень депротеїнізованого гемодеривату з крові телят для більш 

обґрунтованого призначення хворим з захворюваннями опорно-рухового апарату . 

 

Білокопитова А. С. 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОРОНАВІРУСУ КОВІН-19 У СВІТІ ТА УКРАЇНІ 

ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ ЕПІДЕМІЇ 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев, 

кафедра епідеміології та інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – к. мед. н.., доц. Л. І. Слюсар 

наук. керівник –  д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева 

  

Актуальність. Коронавіруси є великою родиною респіраторних вірусів, що можуть 

спричинити захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного 

синдрому. Дані віруси швидко мутують і стають вкрай небезпечними для населення 

(особливо людей похилого віку та осіб зі зниженим імунітетом). Вперше людство зіткнулось 

з COVID-19 у Китаї, у мегаполісі Ухань, але замовчування та недооцінка ризиків призвела до 
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цілої пандемії. Світ сколихнула паніка, яка йде пліч-о-пліч разом з соціальною та 

економічними кризами. 

Мета дослідження: дослідити світову статистику, та в першу чергу в Україні, на предмет 

зараження, розповсюдження та наслідків від майже невідомого COVID-19. Оцінити ризики 

для нашої батьківщини та обдумати підходи оптимальних рішень для запобігання 

катастрофи. 

Матеріал та методи: когнітивний та бібліосемантичний. 

Результати дослідження. За даними світової статистики на другу половину березня 2020 

року нараховуємо 219 675 тис. інфікованих коронавірусом Covid-2019, число жертв досягло 

відмітки 8929 тис., 84 тис. одужали. Станом на ранок 19 березня, в Україні було виявлено 16 

випадків зараження Covid-2019 : у Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (2), 

Донецькій (1) областях та Києві (2). В Україні зафіксовано два летальних випадки. 

Летальність від даного вірусу вище, ніж від грипу та інших відомих ГРЗ. Коефіцієнт 

летальності становить 3-4%.  Вчені припускають, що через непомітні симптоми фактична 

кількість заражених відчутно більша за офіційні цифри. Проблема точного підрахунку в 

тому, що інкубаційний період до 14 діб.Три ймовірні сценарії: 1): Спалах ніколи не 

завершиться. 2): Зусиллями у сфері охорони здоров'я вірус буде зупинено. 3): скоріш за все 

Коронавірус закріпиться в нашому суспільстві, як сезонний вірус, тому в майбутньому 

кожній людині буде необхідно обов'язково вакцинуватись. Над винайденням вакцини вже 

працюють вчені, і прогнозують її появу приблизно через 18 місяців. Подолання пандемії 

нарікають на серпень 2020 року. 

Висновки. Не потрібно недооцінювати свого "ворога" та стояти осторонь, вірус значно 

ближче, ніж це здається на перший погляд. Як показують успішні приклади, для подолання 

стрімкого розповсюдження коронавірусу потрібні спільні дії влади й суспільства та жорстке 

дотримання методології виявлення та мінімізації загрози. 

 

Богдан А. М., Ткачук Н. П. 

ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ: ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

 

Кліщові бореліози (хвороба Лайма) – інфекційне трансмісивне природно-осередкове 

захворювання, збудниками якого є спірохети комплексу Borellia burgdorferi який відносять до 

родини Spirochaetaceae, роду Borrelia, виду Borrelia burgdorferi, а переносниками – іксодові 

кліщі. За рівнем захворюваності та поширеності, тяжкістю клінічного перебігу кліщового 

бореліозу є однією з найбільш актуальних проблем сучасної інфекційної патології. 

Враховуючи, що випадки захворювань на Лайм-бореліоз (ЛБ) реєструються в усіх регіонах 

нашої держави, а також і в країнах СНД, щорічне зростання їх кількості створює 

несприятливу епідемічну ситуацію в Україні.  

Укус кліща часто проходить для людини абсолютно непомітно. Передача інфекції 

здійснюється трансмісивним шляхом при укусі кліща (інокуляція), хоча не виключається 

можливість інфікування і при попаданні фекалій кліща на шкіру, з подальшим їх втиранням 

при розчісуванні (контамінація). У 70-ти відсотках випадків виявляється почервоніння. 

Пляма поступово збільшується і досягає близько 10-ти сантиметрів в діаметрі, а іноді 60 і 

більше. На місці укусу пляма утворюється у вигляді прямої або овальної форми, при цьому 

краї мають інтенсивний червоний колір, трохи підносяться над шкірою. Через деякий час 

пляма в центрі приймає блідий колір і може прийняти синюшного відтінку. На місці, де 
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вкусив кліщ, утворюється корочка, а потім і рубець. Пляма може пройти саме через кілька 

тижнів. Іноді спостерігається озноб, лихоманка, ломота по тілу, головний біль та інше. І 

тільки через місяць-півтора якщо не здійснювати необхідне лікування проявляються 

ураження нервової системи, суглобів, серця. Біль в суглобах набуває виражений характер і 

може доповнюватися набряком, слабкістю в кінцівках, порушеннями рухових функцій. 

При підозрі на зараження цією хворобою слід невідкладно звертатися за 

кваліфікованою медичною допомогою.Діагностика хвороби Лайма проводиться на основі 

дослідження аналізу крові. Але перш людина, яка перебувала на природі, повинна провести 

самостійний огляд і виявити появу плями  — укус кліща. Через те, що хвороба довгий час 

може не проявити себе, то при наявності будь-якого укусу необхідно провести своєчасну 

діагностику хвороби Лайма. 

В якості специфічної профілактики ЛБ може розглядатися застосування антибіотиків в 

інкубаційному періоді захворювання при наявності достатніх передумов інфікування. Заходи 

неспецифічної профілактики включають організацію та проведення боротьби з кліщами-

переносниками в природних осередках, індивідуальний захист від кліщів за допомогою 

спеціальних костюмів і репелентів, а також санітарно-освітню роботу. 

Хвороба Лайма сьогодні залишається актуальною і потребує подальшого вивчення для 

своєчасного проведення профілактичних заходів, яка становить небезпеку для здоров’я 

населення. 

 

Бойко Ю. А., Зіменковський А. Б. 

КОНСУЛЬТУВАННЯ ПАЦІЄНТА ЩОДО ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЗА АЛГОРИТМОМ 

РОЗРОБЛЕНОЇ СТАНДАРТНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ «ПРОВЕДЕННЯ 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ПАЦІЄНТА З ПИТАНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ» 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

м. Львів, Україна 

кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної  стандартизації 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. А. Б. Зіменковський 

наук. керівник  – д. мед. н., проф. А. Б. Зіменковський 

  

Фармацевтична опiка — комплексна програма взаємодії провізора/клінічного 

провізора та пацієнта та/або провізора/клінічного провізора та лікаря протягом усього 

періоду фармакотерапії (ФТ), починаючи з моменту призначення лікарського засобу (ЛЗ) до 

повного припинення його дії.  

Мета проведення консультування пацієнта з питань фармацевтичної опіки (ФО): 

забезпечення дотримання пацієнтом комплаєнса та адгеренсу до ФТ, підвищення 

ефективності ФТ, попередження виникнення побічних реакцій (ПР) на ЛЗ. 

 З метою підвищення адгеренсу пацієнта до ФТ була розроблена стандартна операційна 

процедура (СОП) «Проведення консультації пацієнта з питань фармацевтичної опіки». 

Стандартна операційна процедура (СОП) - це затверджені задокументовані технології, що 

містять вказівки щодо здійснення тих чи інших дій як загального, так і специфічного 

характеру.   

 Розроблена нами СОП включає наступний алгоритм: 

Збір скарг пацієнта на даний період. Деталізація анамнезу хвороби, ЛЗ, які вживав чи вживає 

пацієнт. Збір анамнезу життя, алергологічного анамнезу, шкідливі звички. Визначення рівня 

комплаєнсу пацієнта до призначеної ФТ та за необхідності підвищення адгеренсу. Підбір 

оптимальної лікарської форми, режиму та шляху введення ЛЗ.  

Розробка та надання меседжу ФО пацієнту: 

Виявити особливості індивідуального дозування медикаментів. Роз’яснити особливості 

взаємодії призначених ЛЗ. Надати інформацію про особливості приймання призначених ЛЗ з 
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їжею, іншими ЛЗ, в залежності від циркадних ритмів. Попередити про можливі ПР, методи їх 

запобігання або полегшення проявів.  Пояснити правила зберігання ЛЗ в домашніх умовах. 

Отже, ФО повинна бути стандартизована та запроваджена у кожному закладі охорони 

здоров’я. Враховуючи великий обсяг фармацевтичного ринку України, клінічний провізор – 

фахівець, який найкраще може врахувати аспекти, що стосуються ЛЗ та захворювань, при 

потребі підібрати аналоги, знизити рівень поліпрагмазії, врахувати вік, особливості взаємодії 

ЛЗ між собою та з їжею, ПР. 

 

Бойчун В. В. 

ВПРОВАДЖЕННЯ В МЕДИЧНУ ОСВІТУ 

СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав.кафедрою – к. філол. н., доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник – к. пед. н. І. С. Аветісова 

 

Актуальність. Інформатизація суспільства та підготовка фахівців, що володіють сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіями – одне з найважливіших завдань освіти. 

Застосування технологій електронного навчання сприяє позитивним змінам в освіті, робить 

навчання більш цікавим та доступним, впливає на якість професійної підготовки медичних 

фахівців. 

Мета. Сформувати програму підвищення кваліфікації педагогів закладів вищої медичної 

освіти з використання інформаційно-освітніх веб-технологій з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку освіти та потреб охорони здоров’я. 

Матеріали і методи. Медична наука є однією зі сфер, що найбільш динамічно розвивається, 

постійно зростає кількість освітньої інформації, а традиційні методи не дозволяють у повній 

мірі її засвоювати. Візуалізація дозволяє збагатити освітній процес, сприяє більш 

ефективному засвоєнню інформації, забезпечує інтенсифікацію навчання, розвиток 

критичного і візуального мислення. 

Інформаційно-освітні веб-технології для забезпечення медичної освіти можуть бути 

представлені наступними учбовими матеріалами: динамічними вебсторінками з 

інформаційним контентом, блогом з тематичними рубриками, презентаціями, електронною 

бібліотекою учбових матеріалів (публікації, підручники), відеолекціями, аудіолекціями, 

тестовими тренажерами, флеш-картками, електронними курсами, електронними клінічними 

випадками, веб-квестами, тренажерами практичних навичок, тренажерів клінічних випадків, 

медичними калькуляторами. 

Результати досліджень. Застосування електронних технологій навчання у ВНЗ, зокрема 

медичних, дозволить: 

- якісно та ефективно організувати навчальний процес; 

- підвищити результативність навчання; 

- розширити можливості професійного зростання і підвищення кваліфікації педагогів ВНЗ; 

- зменшити навчальне навантаження на студентів; 

-забезпечити персональний графік роботи студентів і перелік навчальних курсів з 

урахуванням їхніх інтересів у межах освітнього стандарту; 

- використовувати спеціалізовані форми контролю якості навчальних досягнень; 

- підвищити ефективність зворотного зв’язку для педагогів і студентів. 

Висновки. Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що застосування у 

ВНЗ, в тому числі медичних, електронних технологій навчання сприятливо позначиться на 

психолого-педагогічному аспекті освітнього процесу, зокрема, сприятиме розвитку 
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індивідуальних ресурсів студентів і викладачів, сформує навички самостійного мислення, 

ініціативність і відповідальність за виконану роботу, знизить психологічне навантаження на 

студентів і викладачів у процесі взаємного обміну знаннями. 

 

Бондаренко С. В. 

ІНДИВІДУАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ РОЗМІРІВ ПОПЕРЕЧНИХ ПАЗУХ 

ТВЕРДОЇ ОБОЛОНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник  – д. мед. н., проф. Ю. М. Вовк 

 

Актуальність теми. Найбільш складною структурою венозної системи головного мозку є 

пазухи твердої оболони головного мозку (ТОГМ), які мають свої характерні особливості 

зовнішньої та внутрішньої будови. Важливе практичне значення з нейрохірургічної точки 

зору мають поперечні пазухи, розташовані з обох сторін черепа в горизонтальній площині. У 

дорослих людей завжди відмічаються повністю сформовані праві та ліві поперечні пазухи, 

котрі здійснюють важливу транспортну функцію виносу венозної крові із стоку пазух у 

сигмоподібну пазуху та внутрішні яремні вени. Поперечні пазухи заднєбічною поверхнею 

прилягають до внутрішньої поверхні потиличної кістки, що пояснює часті пошкодження та 

поранення колектору при різних травмах черепа. До того ж ці колектори повинні 

враховуватися під час проведення хірургічних доступів до різних відділів головного мозку, 

включаючи бічні шлуночки. 

Мета. Встановлення індивідуальної анатомічної мінливості параметрів поперечних пазух 

ТОГМ у людей зрілого віку. 

Матеріали та методи. Дослідження проведене на 40 тотальних та фрагметованих препаратах 

головного мозку з оболонками з визначенням головного індексу та послідовною 

морфометрією досліджуваного анатомічного об’єкту 

Результати. Нами встановлено, що довжина поперечних пазух ТОГМ у дорослих 

знаходиться у межах від 4,5 до 8,1 см. З урахуванням індивідуальної будови голови цей 

показник у доліхоцефалів знаходиться у межах від 6,5 до 8,0 см зліва та від 6,7 до 8,1 см 

справа, у мезоцефалів від 5,1 до 6,1 см зліва та від 5,1 до 6,0 см справа, у брахіцефалів від 4,5 

до 6,2 см зліва та від 4,5 до 6,3 см справа. Відповідно, ширина стінок пазух з обох сторін має 

характерні параметри в залежності від типу будови і форми голови та черепа. Отже, верхня 

стінка поперечних пазух ТОГМ має діапазон мінливості від 0,9 до 1,5 см з поступовим 

збільшенням у представників мезо- та брахіморфної статури. Задня стінка колектору варіює 

від 0,8 до 1,3 см з подібною тенденцією морфометричних показників. Ширина нижньої 

стінки поперечних пазух ТОГМ коливається від 0,9 до 1,2 см з невеликим розширенням у 

брахіцефалів. З цими параметрами взаємопов’язана висота просвіту лівої та правої 

поперечної пазух, яка варіює від 0,9 до 1,3 см. Тут треба відмітити, що даний розмір декілька 

збільшений у людей з доліхоморфною будовою голови. Отримані показники вказують 

відмінності правої та лівої пазух ТОГМ з переважанням лівого колектору над правим. 

Висновки. Здобуті мофрометричні дані вказують, що існують індивідуальні особливості 

коливання повздовжніх, широтних та висотних розмірів поперечних пазух ТОГМ у чоловіків 

та жінок зрілого віку. 
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Бондаренко Т. О. 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ ПРИ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ 

ГЕПАТИТАХ В І С 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра патологічної анатомії, судової медицини та гістології 

зав. кафедрою –  к. мед. н., доц. Н. М. Сургай 

наук. керівник  – к. біол. н. В. Ю. Делій 

 

Актуальність. Печінка (П) є життєво важливим органом, що виконує функцію не тільки 

травної залози і продуценту жовчі, але і бере участь у багатьох інших важливих процесах 

організму: нейтралізації токсинів, продуктів метаболізму, гормонів; регуляції різноманітних 

видів обміну, в тому числі ліпідного, вуглеводного; утилізації глюкози у вигляді глікогену і 

своєчасному забезпеченні енергетичних потреб організму глюкозою, синтезі холестерину та 

ліпідів; депонуванні вітамінів та мікроелементів; депонуванні крові; продукції білків плазми 

крові. На сьогодні хронічний перебіг набувають гепатити, викликані вірусами типу В і С. 

Клінічні симптоми  при цьому мало виражені та неспецифічні і не є достатньо надійними 

критеріями для оцінки тяжкості захворювання. Тому морфологічні методи дослідження П 

дозволяють значно розширити діагностичні можливості лікаря-клініциста, а розуміння 

структурних змін у П при хронічних вірусних гепатитах В і С (ХВГ В і С) є необхідною 

основою для подальшої роботи в області терапії та гастроентерології. 

Мета: вивчити морфологічні зміни П при ХВГ В і С. 

Матеріали і методи: вітчизняна та закордонна література. 

Результати: Особливості морфології П при ХВГ В і С:  

1) Найчастіше зустрічалися зміни, характерні для м’якого ступеня індексу гістологічної 

активності (ІГА): порушення балкової будови за рахунок білкової та жирової дистрофії 

гепатоцитів (Гц). Спостерігалось розширення портальних трактів за рахунок розростання 

фіброзної тканини з лімфогістіоцитарною інфільтрацією, осередками склерозу, поодинокими 

ступінчастими некрозами Гц. Відмічалось формування лімфоїдних фолікулів у 

перипортальній сполучній тканині. Визначалась помірна проліферація клітин Купфера. 

Фіброз проявлявся формуванням порто-портальних, перицелюлярних септ. 

2) Помірний ступінь ІГА при ХВГ С виражався у значному порушенні балкової будови П. Гц 

піддавалися коагуляційному некрозу. Інфільтрати зустрічалися часто, були різного розміру, 

лімфоїдними та змішано-клітинними. Відмічалось формування портального і 

перипортального фіброзу дифузного характеру. Зміни судин П виражалися у повнокров’ї 

центральної вени (ЦВ), потовщенні її стінки. Характерною ознакою ХВГ В при 

морфологічному дослідженні є «матово-склисті» Гц і рідше – піщані ядра цих клітин. 

 3) Зі зростанням гістологічних змін при ХВГ В і С відмічалось збільшення ядра і зменшення 

об’єму цитоплазми Гц. При ХВГ В і С число 2-х ядерних і поліплоїдних Гц збільшувалося. 

Починаючи з помірного ступеня ІГА відмічалася зміна форми окремих ядер з круглих на 

витягнуті, зміщення їх до периферії. Виявлені осередки дискомплексації паренхіми, що 

складаються з хаотично розташованих Гц із ознаками анізоцитозу. Ступінь кровонаповнення 

ЦВ збільшувався зі зростанням морфологічних змін у паренхімі П. 

Висновки. Встановлено переважання м’якого і помірного ступеня ІГА у паренхімі П при 

ХВГ В і С. Збільшення об’єму ядра і зменшення об’єму цитоплазми Гц, а також 

кровонаповнення ЦВ віддзеркалюють вираженість дистрофічних змін у П. 

 

Боярко М. С., Мощинська С. В. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ УСПАДКУВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ 

Донецький національний медичний університет 

http://patsudmed.dsmu.edu.ua/
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м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник  – cтарший викладач З. Л. Усікова 

 

Актуальність. Деменція є однією з найбільших проблем сучасної неврології. Актуальність 

вивчення даної патології зумовлена багатьма чинниками, одним із яких є щорічне збільшення 

відсоткового складу осіб похилого та старечого віку в структурі населення, та збільшення 

поширеності деменції серед осіб старше 65 років. 

Мета дослідження: визначити вивченість питань спадкування деменції. 

Матеріали і методи дослідження: проведено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, 

проаналізовані звіти ВООЗ. 

Результати дослідження. Деменція - дифузне порушення психічних функцій, що 

виявляється первинними порушеннями мислення і пам'яті і вторинними емоційними і 

поведінковими розладами. Актуальність проблеми деменцій пояснюється стрімким 

збільшенням кількості пацієнтів, які страждають на цю патологію. За даними ВООЗ зараз 

близько 24,3 млн. чоловік в світі страждають деменцією. За прогнозами ВООЗ в 2040 року в 

світі налічуватиметься вже близько 81 млн. хворих. Однак, до сьогоднішнього дня не 

встановлені причини даного захворювання і не розроблено лікування. Припускають, що 

сімейні форми з раннім початком хвороби мають аутосомно-домінантний тип спадкування 

(до теперішнього часу вони виявлені тільки в італійських сім'ях і в сім'ях поволзьких німців), 

характеризуються повною пенетрантністю і обов'язково проявляються у віці від 30 до 50 

років. Форми з пізнім початком захворювання носять олігогенний характер успадкування (з 

головною мутацією в одному або декількох генах і модифікаційним ефектом в інших). 

Імовірно, вибіркове ураження мітохондрій нейронів і мутації в генах (при хворобі 

Альцгеймера і хореї Гентингтона), які передаються за аутосомно-домінантним типом 

успадкування, можуть служити молекулярно-генетичними пусковими механізмами 

деменций. На думку деяких фахівців, спорадичні випадки, до яких належить переважна 

більшість пацієнтів, також можуть бути обумовлені мутаціями або поліморфізмом в 

мітохондріальній ДНК, проте патогенна експресія генетичної аномалії у них знаходиться під 

впливом інших генів і / або факторів навколишнього середовища. 

Висновки. Вивчення типів та механізмів успадкування деменції актуальні, оскільки до 

сьогоднішнього дня остаточно не встановлені причини виникнення даної патології, що в 

свою чергу перешкоджає розробці лікарських препаратів і заходів профілактики.  

Бреус І. В. 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ОКСИГЕМОМЕТРІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЗМІН 

ПОКАЗНИКІВ ОКСИГЕНАЦІЇ КРОВІ ПРИ ТЮТЮНОПАЛІННІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 2 

зав. кафедрою – к. пед. н. Л. П. Суховірська 

наук. керівник  – к. пед. н. Л. П. Суховірська 

 

Актуальність. Шкідливість тютюнопаління достатньо обґрунтована. Згідно оцінки експертів 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в світі від захворювань, що пов’язані з 

палінням, щорічно помирає 4 млн. людей. В Україні нараховують близько 9 млн. активних 

курців, вони складають третину всього працездатного населення країни. 

Мета. Дослідити можливості пульсоксиметрії при визначенні рівня оксигенації крові у 

курців. 
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Матеріали та методи. Проведений огляд літературних джерел. Здійснено комплексний 

аналіз результатів, отриманих при проведенні оксигемометрії; теоретичний аналіз проблеми 

тютюнопаління, статистичне дослідження, оцінка результатів досліду, наукова верифікація 

отриманих результатів. 

Результати дослідження. Для вивчення впливу куріння на організм ми використали один із 

сучасних методів вивчення параметрів крові – оксигемометрію. Визначення вмісту кисню в 

судинах курців проводились з використанням сучасного пульсоксиметра. Принцип методу 

оксигемометрії полягає в відмінностях спектрів поглинання оксигенованого (НbО2) і 

відновленого гемоглобіну. Відомо, що перед тим, як зв’язатись з гемоглобіном, кисень 

проходить стадію сатурації (або розчинення) в плазмі крові, близько 98 % кисню 

переноситься до тканин еритроцитами, лише 2 % залишається розчиненим в плазмі. 

Відновлений гемоглобін в розчинах поглинає прохідне видиме червоне світло (довжина хвилі 

– 620 нм) набагато сильніше, ніж розчин оксигемоглобіну. Але обидві ці форми гемоглобіну 

поглинають прохідне інфрачервоне світло (довжина хвилі – 810 нм) однаково. 

Оксигемометрія проводиться за допомогою спеціального спектрофотометра – оксиметра. 

Цей пристрій визначає величину (С,%) відношення кількості оксигемоглобіну до наявного в 

крові гемоглобіну, тобто до суми відновленого і оксигенованого гемоглобіну. Дослідження 

проводилось зі студентами Донецького національного медичного університету, які мають 

шкідливу звичку паління. У всіх досліджуваних була отримана добровільна згода на 

обстеження. Вимірювання проводилось тричі: до паління, відразу після паління та через 30 

хвилин після паління. Таку процедуру було проведено з 30 студентами. Далі шляхом 

математичного обчислення визначили середнє арифметичне отриманих результатів. 

Результати замірів вказують на тенденцію зниження показників оксигенації крові відразу 

після паління у 100 % курців в середньому на 1,5 %. Через 30 хвилин після паління 

показники оксигенації відновлюються до попереднього рівня.  

Висновки. Проведені дослідження наглядно свідчать про шкідливий вплив тютюнопаління 

на організм людини. Практичне значення роботи полягає в донесенні інформації про 

шкідливість тютюнопаління з обґрунтуванням результатів дослідження. 

 

Бреус І. В. 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ГЛУТАМАТУ НАТРІЮ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії № 2 

зав. кафедрою – проф. Л. К. Святенко 

наук. керівник – Л. А. Ульдякова 

 

Актуальність. Глутамат натрію – поширена смакова добавка, відома як Е621, котру можна 

знайти в багатьох продуктах харчування. Незважаючи на це, досі не існує єдиної думки 

науковців щодо безпечності цієї харчової добавки і доцільності її використання в харчовій 

промисловості. 

Мета: дослідити дію глутамату натрію на організм людини. 

Матеріал та методи. Проведений огляд літературних джерел, здійснений теоретичний аналіз 

проблеми. 

Результати дослідження. Глутамінова кислота – одна з найбільш поширених в природі 

замінних амінокислот. Глутамат натрію є похідним глутамінової кислоти. Досі не існує 

науково доведених фактів, які б підтверджували негативний вплив звичайних концентрацій 

глутамату натрію, що застосовуються у харчовій промисловості, на організм людини. 

Дослідники японського університету Хіросакі під керівництвом Хіросі Огура годували щурів 

їжею з 20% вмістом глутамату натрію і спостерігали у тварин втрату зору і витончення 
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сітківки ока. Вчені виявили високий вміст глутамату натрію у внутрішньоочній рідині, що 

омиває сітківку. Глутамат зв’язується з глутаматними рецепторами клітин сітківки ока, 

руйнуючи їх, зменшує здатність інших клітин проводити електричні сигнали. Огура вважає, 

що ці знахідки можуть пояснити, чому в Східній Азії часто зустрічається глаукома з 

нормальним внутрішньоочним тиском. Згідно з дослідженням «The INTERMAP Cooperative 

Research Group», проведеному на 752 здорових жителів Китаю (з них 48,7 % жінок) у віці 40–

59 років, випадковим чином відібраних з трьох сіл на півночі і півдні Китаю, прийом 

глутамату натрію збільшує ймовірність мати надлишкову вагу. А. О. Бороденко 

проводив дослідження на 20 щурах у складі 4 груп. Щурам вводили перорально 2 мл 20 % 

розчину глутамату натрію з розрахунку 3 г/кг маси тіла тварини. Це вдвічі перевищувало 

добову норму, яку отримували тварини контрольної групи. Було виявлено, що прийом 

глутамату натрію в межах рекомендованих доз не викликає виражених патологічних змін у 

шлунку; а у високих дозах він чинить місцеву патогенну дію на тканини шлунка, що полягає 

у стонченні всіх шарів стінки шлунка, зменшення розміру шлункових залоз, збільшення 

кількості судин та їх повнокрів’я. Механізмом патогенного впливу є контактна місцева та 

вільнорадикальна окиснювальна дія на тканини шлунка. 

Висновки. Згідно проведеного аналізу можна стверджувати, що глутамат натрію в значних 

дозах спроможний чинити негативний вплив на організм людини, проте його вміст в 

продуктах харчування досить низький, що робить його відносно безпечним для споживання. 

 

Будз Р. Я., Нальотова В. О. 

ВПЛИВ ПЕВНИХ ТЕРАТОГЕННИХ ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВАГІТНІСТЬ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., ., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник  – д. біол. н., с.н.с.,  доц. О. В. Федотов 

 

Актуальність. Однією з головних причин, які призводять до патологій вагітності, пологів та 

внутрішньоутробного розвитку плоду є вплив тератогенних хімічних факторів, таких як: 

зловживання алкоголю, наркотиків, куріння, лікарські препарати.  

Мета: проаналізувати дані про вплив певних хімічних тератогенних факторів на організм 

жінки в період вагітності. 

Методи та матеріал. Було проведено аналіз закордонних і вітчизняних публікацій щодо 

розповсюдження і впливу певних шкідливих звичок на організм вагітної жінки. 

Результати роботи. В ході виконання роботи увага, в першу чергу, була зосереджена на 

самий розповсюджений чинник - тютюнопаління. Так, у США курять 55% жінок, при 

вагітності продовжують палити близько 25%. У Великій Британії та Австралії - 40%, з них 

при вагітності - приблизно 33%. У країна Європи продовжують палити при виношувані 

дитини 25-30%. В Україні, за деякими дослідженнями, близько 70% жінок в віці 18 років вже 

спробували чи палять та при вагітності ця позначка знижується до 25%. Виходячи з даних 

американських досліджень, від 14 до 20% вагітних вживають алкоголь, десь 1% належать до 

групи сильно питущих. У країнах східної Європи цей показник набагато вищий: 42% 

приймають алкоголь при вагітності і майже 12% зловживають ним. У таких матерів 

відзначається підвищення ризику мимовільного викидню, передчасне відшарування 

нормально розташованої плаценти, допологове вилиття вод, затримка розвитку плоду та 

синдром раптової дитячої смерті, внутрішньоутробна гіпоксія, порушення фізичного та 

розумового розвитку дитини тощо. 

Висновки. Враховуючи дані статистики та згубні наслідки впливу певних тератогенних 

хімічних чинників рекомендовано наступне. За півтора року до планування дитини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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відмовитись від шкідливих звичок. При вагітності вживання ліків необхідно обговорювати з 

лікарем. Жінки, які страждають хронічними захворюваннями повинні планувати вагітність 

задля того, щоб мати можливість знизити прийом препаратів або взагалі відмовитись від них. 

 

Васильев В. В., Телегін П. О., Цебренко А. Р. 

ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ ВІТАМІНІВ-АНТИОКСИДАНТІВ НА ПОКАЗНИКИ 

СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівники – к. мед. н., д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева, 

к. мед. н., доц. С. С. Боєва 

 

Актуальність. «V-каротин» є біологічно активною харчовою добавкою, яка містить бета 

каротин, токоферол ацетат у водорозчинній формі та аскорбінова кислота. Цей препарат не 

має протипоказань, і добре сприяє зміцненню імунітету, відновленню і збереженню 

нормального стану нігтів та волосся. Отримані дані щодо позитивного впливу цього 

препарату на показники червоної крові та імунітету. 

Метою роботи було дослідження  впливу  препарату «V-каротин» функціональний стан ССС 

в умовно здорових осіб (УЗО), що мешкають в умовах екологічної кризи та агресії РФ й 

проведення Операції Об’єднаних Сил (ООС) в Донецькому регіоні. 

Матеріали та методи. Обстежено 24 (УЗО) у віці  від 10 до 56 років,що мешкають у 

Донецькому регіоні в м. Краматорськ. Всі УЗО були згруповані у 2 групи, серед яких 12 осіб 

основної групи (ОГ) отримували курс препарату «V-каротин» протягом 2 тижнів у 

відповідній віковій дозі, рекомендований виробником,а 12 осіб контрольної групи (КГ) не 

вживали. До курсу препарату та після нього особам контрольної та вихідної групи проводили 

функціональні проби щодо стану серцево-судинної системи за пробами Руф’є та Мартине-

Кушелевського. Також у досліджуваних виміряли систолічний та діастолічний тиску стані 

спокою.  

Результати. В результаті проведених досліджень встановлено,  що до прийому препарату, 

показник проби Руф’є, який надає інформацію щодо стану працездатності серця під час 

фізичних навантажень,в середньому, становив в УЗО Донецького регіона 13,9±0,72 у.о. Це, за 

індексом Руф’є відповідає значенню погано. Показники проби Мартине-Кушелевського, яка 

дає можливість оцінити відновні процеси ССС при навантаженні, в УЗО Донецького регіону 

становив 1,89±0,06 хв. й відповідав нормотонічному типу.Показники систолічного тиску 

становили 110,8±3,5 мм.рт.ст., а діастолічного–71,9±1,8 мм.рт.ст. Після вживання протягом 

двох тижнів препарату «V-каротин», в осіб ОГ показники проби Руф’є вірогідно знизились, 

порівняно з вихідними даними і становили 12,4±0,78 у.о. (Р<0,05). Тобто працездатність 

серця під час фізичного навантаження покращилась на 12%.На відміну від ОГ, в осіб КГ 

індекс Руф’є збільшився до 16,1±1,61 хв, що свідчило про погіршення працездатності серця 

під час фізичних навантажень. Порівняно з показниками ОГ індекс Руф’є  у КГ знизився на 

30%. Показники проби Мартине-Кушелевського, як в групі ОГ,при порівнянні з вихідними 

даними поліпшувались і становили 1,66±0,07, хв.(Р<0,05). Тобто,час відновних процесів 

після навантаження  зменшився на 13%.Це свідчить про покращення організму відновлювати 

ССС до норми після фізичних навантажень. В ОГ систолічний і діастолічний тиск вірогідно 

знизився й становив, відповідно, 104,7±4,4 мм. рт. ст. і 69,4± 2,36 мм. рт. ст. (Р<0,05). 

Напротивагу цьому, в групі УЗО КГ систолічний тиск вірогідно збільшився до 120,8 ±3,2 мм. 

рт. ст. (Р<0,05). Діастолічний тиск практично не змінювався і становив78±3,2мм.рт.ст. 
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Висновки. Отримані результати свідчать, що після прийому нового вітчизняного  комплексу 

вітамінів-антиоксидантів«V-каротин» ССС зазнає позитивних змін  

 

 

Великосельська Х.А. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БРИТАНСЬКОЇ ТА 

АМЕРИКАНСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №2 

зав. кафедрою – к. філ.н. В.А. Ігнатьєв 

наук. керівник – А.В. Сьомак 

 

Висвітлення проблеми. Англійська мова – одна з найдинамічніших мов на планеті, а тому і 

варіантів англійської мови існує величезна кількість. У нашому дослідженні ми розглянемо 

лише два варіанти: британський та американський варіант англійської мови. Відмінностями 

британського та американського варіанта англійської мови займаються провідні науковці 

Оксфордського та Кембриджського університетів і сьогодні, так як б удь-яка мова не стоїть 

на місці.  Результати ми можемо побачити у словниках, якими користуються усі, хто вивчає 

англійську мову. Що стосується американської англійської, то зайняла вона лідерські позиції 

лише після війни 1939-1945 років, коли Сполучені Штати були активно задіяні у 

післявоєнній перебудові світу, та здобули значний вплив на різні країни та галузі у тому 

числі не оминули і медицину. 

Мета публікації є визначення особливостей перекладу медичної термінології AmE та BrE. 

Методом дослідження є порівняльний аналіз на прикладі публікацій різних видавництв. 

Результати досліджень. Мова лікарів різних спеціальностей –це мова медичної термінології, 

яка має бути зрозумілою усім лікарям, але все ж існують деякі відмінності. Дослідивши 

кілька відомих словників Медичного спрямування ми звернули увагу на відмінність у назвах 

лікарських посад: US Hospital NHS(National Health Service) Hospital Attending physician 

Consultant Senior Resident Specialist Registrar Resident Senior House Officer Intern Pre-

registration House Officer.  

Медичні терміни, що властиві двом діалектам: American (US)                                                                       

British (UK) Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Chronic obstructive airways disease 

(COAD) Appendectomy Appendicectomy Rales                                              

Crepitations(creps)Jugular venous distention Jugular venous pressureOperating room Operating 

theatre.  

Висновки. Роблячи висновок з вищевказаного, слід зазначити, що в результаті проведеного 

дослідження медичної термінології AmE та BrE є певні лексичні відмінності, на які слід 

звернути увагу для подальшого використані при вивченні англійської мови у медицині. 

Матеріал допоможе при читанні та розумінні оригінальної медичної літератури англійською 

мовою. 

 

Воробйова К. Р. 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ 

ВІДНОВЛЕННЯ ЗОРУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 3 

зав. кафедрою – доц. О. М. Сидоренко 

наук. керівник  – к. філол. н., старший викладач О. В. Петренко 
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Актуальність проблеми. У сучасній медичній науці детально досліджуються питання 

психології сліпих людей і людей із серйозними вадами зору. Їх вивчає окремий розділ 

психології – тифлопсихологія. Проте новітні розробки в галузі протезування очей ставлять 

перед психологами ще одне завдання – створення механізмів адаптації та реадаптації 

пацієнтів із відновленим зором до нових умов життя. 

Мета дослідження. Визначити психологічні стани сліпих людей та людей із серйозними 

вадами зору, розробити теоретичного базису формування світосприйняття та сприйняття 

власного «Я» пацієнтами після відновлення зорових функцій. 

Матеріали та методи. Комплексне аналітичне дослідження існуючих вітчизняних й 

іноземних теорій формування та розвитку психологічних станів у сліпих людей та людей із 

серйозними вадами зору. 

Результати дослідження. Роль зору у сприйнятті людиною оточуючого світу є 

основоположною. Сучасні психологи нерідко визначають людину як «істоту оптичну», 

вказуючи на виключну значущість зору в еволюційному процесі та сучасних поведінково-

психологічних механізмах. Порушення зору призводять не тільки до сенсорної (зорової) 

депривації, але й до емоціональної та соціальної. Зорові вади призводять до відхилень від 

нормального розвитку організму, зумовлюючи автоматичне задіяння компенсаторних 

функцій на біологічному та фізіологічному рівнях з формуванням умовно-рефлекторних 

зв’язків. При цьому важливо, щоб оточуючи не сприймали людину як безпорадну жертву, що 

потребує постійної опіки.  

В той же час, не менш небезпечними для нормального розвитку сліпої люди є 

ігнорування її проблем, гіпоопіка. У сліпих і слабозорих людей в залежності від об’єкту 

відображення формуються такі різновиди сприйняття: предметне, часове, просторове, 

сприйняття рухів, сприйняття взаємовідносин, сприйняття людей та власного «Я». 

Формуються нетипові механізми уявлення, що можуть призводити до помилкового 

світогляду. Найбільш яскраво це проявляється у сприйнятті власної особистості. Має місце 

помилкове сприйняття як фізичного, так і духовного «Я», виникають конфлікти між 

образами «здорової людини» та «сліпця», що в перспективі призводить до одного з двох 

наслідків: недооцінка або переоцінка власних можливостей.  

При несприятливих зовнішніх соціально-психологічних умовах виникають негативні 

емоційні стани (від стресу до депресії), а також фрустрації. Прогресуючи, вони 

перетворюються на постійну гостру тривожність з проявами агресії, в інших випадках, 

напроти, спостерігаються апатичні настрої та надмірний спокій. 

 Специфічною формою розладу психічної діяльності, яка спостерігається переважно у 

людей, що втратили зір у зрілому віці, є інтенсифікація фантазій, котра виражається через 

чуттєві сни, зорові ілюзії, галюцинації. Попри розвинений теоретичний базис і практичні 

розробки в сферах надання психологічної допомоги особам зі сліпотою та серйозними 

вадами зору, про психологію пацієнтів, яким було відновлено зір медикаментозно чи 

хірургічно, мало що відомо.   Аналізуючи теоретичні засади та практичний досвід, можна 

дійти висновку, що перша емоційна реакція буде формуватися за тим же алгоритмом, що і в 

людини, яка втратила зір. У більшості випадків вона включатиме такі етапи: шок і 

нерозуміння змін, удар (перебудова фізичних, емоційних і поведінкових механізмів), рішення 

(адаптація до нових умов життя). Ситуація ускладнюється у тому випадку, коли у пацієнта 

існують тривожні чи апатичні розлади – тоді може спостерігатися як посилення стану, так і 

його заміщення на протилежний. Але особливу небезпеку представляє можливість різкого 

дисонансу реальності, яка сприймається людиною візуально, з його світосприйняттям та 

сприйняттям власного «Я» через сенсорику й уявлення. Стан пацієнта, в якого виник 

подібний дисонанс, може варіюватися від ейфорійного до суїцидально-депресивного. Тому 

вкрай важливо сформувати сприятливий соціально-психологічний клімат для людини на 

період адаптації, надавати їй кваліфіковану допомогу. 
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Висновки. Психологічні стани, що виникають у пацієнтів після відновлення зору, вивчені 

недостатньо, на відміну від психологічних станів сліпих людей та людей із слабозорістю. На 

практиці адаптаційні механізми можуть розвиватися різними шляхами в залежності від 

попереднього психоемоційного стану пацієнта, його індивідуальних фізичних та 

психологічних особливостей. Частіше за все на первинних етапах виникають шокові реакції, 

неприйняття змін, дисонанси між ментальним і реальним. Важливо своєчасно визначати 

подібні порушення та приймати заходи по боротьбі з ними, коли це необхідно.  

 

Воробйова К. Р. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СТВОЛОВИХ КЛІТИН ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ СЕРЦЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник – асист. М. В. Мірющенко 

 

Актуальність проблеми. На кінець XX - початок XXI ст. прийшлася низка досліджень і 

винаходів у галузі кліткових технологій. За малий проміжок часу було сформовано 

теоретичний базис та зроблено перші практичні кроки до використання стволових клітин 

(СК) в лікуванні патологій тканин й органів. Проте в кардіології нова технологія зустріла ряд 

перепон, над подоланням яких зараз працюють вчені усього світу. 

Мета дослідження. Серед вітчизняних та іноземних наробок у галузі використання СК для 

лікування патологій серця визначити найбільш перспективні напрями. 

Матеріали та методи. Комплексний аналіз опублікованих матеріалів досліджень та 

статистичних даних, визначення проблем і перспектив окремих методів. 

Результати дослідження. Розвиток організму нерозривно пов’язаний зі зменшенням 

регенеративних можливостей тканин, що є результатом зниження кількості СК. 

Використовуючи спрямовану кліткову терапію, можливо тимчасово підсилити регенеративну 

функцію, сповільнити дегенеративні процеси, створити сприятливі умови для подолання 

певних патологічних станів або їх наслідків. Ряд клінічних досліджень довів, що роль СК у 

репопуляції різних тканин неоднакова. У 2000-х роках деякі вчені навіть стверджували, що 

СК ніяк не впливають на швидкість регенерації міокарду дорослої людини. Наступні 

дослідження спростували цей підхід і затвердили наступні основні завдання кліткової 

кардіології: заміщення ділянок міокарду, які не функціонують або функціонують з 

патологією; стимуляція власних клітин організму та підсилення репаративної регенерації; 

адресна доставка лікарських засобів, генетичних конструкцій і біомолекул. Відокремленими 

випадками, що представляють великий клінічний інтерес, стали технології створення 

біоартифікованих клапанів серця та трубчастих структур серцевих судин. Низка досліджень 

довела можливість використання СК у постінфарктний період, а також у станах ішемії серця. 

При цьому розглядаються не тільки методи стимулювання генерації кардіоміоцитів, але й 

нейрональних клітин. При грамотній імплементації СК здатні активувати ангіогенез у 

міокарді, що одночасно прискорює лікування ішемічної хвороби та перешкоджає появленню 

ускладнень. У разі комплексного лікування серцевої недостатності за допомогою стволових 

клітин важливим є поєднання синтезу кардіоміоцитів й усунення специфічних передумов 

патологічного стану, наприклад, відновлення нормального кровообігу в коронарних судинах. 

Висновки. Використання СК при лікуванні патологічних станів серця доцільне в тих 

випадках, коли класична терапія неефективна, а хірургічне втручання неможливе. Основним 

напрямом при цьому є регенерація сильно ушкоджених ділянок міокарду, серцевих судин, 

нейронних зв’язків. 
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Воронова Г. А. 

ЩО СПРИЯЄ ВИНИКНЕННЮ ХАРЧОВОЇ АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ ДОНЕЦЬКОГО 

РЕГІОНУ (АНАЛІЗ АНКЕТНИХ ДАНИХ) 

Донецький національний медичний університет, 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою — к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівники —  д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева, к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

 

Актуальність. Харчова алергія належить до числа найбільш розповсюджених алергічних 

захворювань. За даними вітчизняних дослідників на неї страждають 6 — 10 % дитячого 

населення. Значимість її визначається тим, що сенсибілізація до харчових алергенів є 

основою для формування ряду алергічних станів (атопічний дерматит, кропивʼянка, 

ангіоневротичні набряки, алергічні реакції дихальних шляхів). 

Мета дослідження: визначити етіологічну структуру та особливості формування харчової 

алергії у дітей та підлітків. 

Матеріали та методи: бібліосемантичний, когнітивний. Дослідження базуються на 

анкетному аналізі 156 дітей Донецького регіону, що мають харчову алергію.  

Результати. В результаті роботи було виявлено, що у 75% підлітків  та дітей з харчовою 

алергією батьки страждають алергічними захворюваннями. Відмічається висока частота 

несприятливих перинатальних факторів, а саме: гестози, шкідливі професійні фактори, 

паління матері під час вагітності та зловживання продуктами, які, за даними літератури, є 

чинниками алергічних реакцій  (цитрусові, горіхи, продукти, які містять барвники та 

консерванти). Також встановлено наявність звʼязку розвитку харчової алергії з 

особливостями вигодовування дітей. Так, 40% досліджуваних дітей з харчовою алергією 

знаходились на штучному вигодовуванні, а 60% на змішаному. Крім того, матері дітей з 

алергічними проявами рідше дотримувались дієти під час вигодовування. Клінічно харчова 

алергія проявлялась у досліджуваного контингенту як: атопічний дерматит (24%), 

ангіоневротичний набряк (23%), бронхоспазм (25%), кропивʼянка (28%). Найчастішими 

причинами розвитку харчової алергії, які вказують обстежені були екзотичні фрукти – 74% 

та такі лібератори гістаміну, як: риба та морепродукти – 38%, шоколад – 37%, курятина та 

курячі яйця – 33%, молоко – 39%, горіхи 42%.  У 82% випадків виявлена поліалергія. 

Висновки. В етіології розвитку харчової алергії  у дітей та підлітків велике значення має 

образ життя та харчування матері під час вагітності та лактації. Неправильне харчування, 

шкідливі звички та шкідливі професійні фактори можуть сприяти розвитку харчової алергії у 

дитини в майбутньому. Клінічна харчова алергія частіше проявляється висипкою на шкірі, 

ангіотичним набряком та бронхоспазмом. У відсотковому співвідношенні сенсибілізація 

частіше виникає до продуктів рослинного походження. 

Гайман О. А. 

ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ АНАТОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – О. В. Самойленко 

наук. керівник  – О. М. Корнєєва 

 

Невід’ємна частина будь-якої мови – синонімія. У термінологічній номенклатурі це 

явище небажане, так як наявність великої кількості схожих за значенням слів заважає 

точності наукових понять, робить термінологічну систему занадто складною. Не дивлячись 
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на це, в анатомічній термінології ми знаходимо досить велику кількість синонімів, які можна 

умовно поділити на три групи: 

1. Абсолютні синоніми; 

2. Контекстуальні іменники (відрізняються валентністю); 

3. Квазісиноніми. 

Абсолютні синоніми зустрічаються нечасто. До них можна віднести терміни 

латинського та грецького походження, які вживаються паралельно на позначення одного 

явища. Приклад - латинська лексема lien (селезінка), яка почала витіснятися грецьким словом 

splen. Термін латинського походження ventriculus (шлунок), також був замінений грецьким 

gaster. Це сталося через необхідність розділити поняття «шлунок» і «шлуночок», які раніше 

позначалися одним словом ventriculus.  

Другу групу синонімів представляють іменники, що відрізняються лише історично 

сформованій сполучуваністю з іншими словами. Це, наприклад, пари рorta / hilum  - 

«ворота». Вони позначають місце входу і виходу судин і нервів. Історично склалося так, що 

слово porta використовується тільки для позначення воріт печінки, а hilum – в інших 

випадках. Іншим приклад - є синоніми atrium і vestibulum, які мають значення порожнини 

перед анатомічним утворенням, або початковий відділ порожнини органу. Сполучуваність з 

назвою конкретного органу можна пояснити тільки історичними причинами. 

Найбільша - третя група – квазісиноніми, яка об’єднує такі латинські терміни, що при 

перекладі мають однаковий сенс. Ознаки-дифференціатори в даному випадку різні і можуть 

містити вказівку на форму об’єкта, характер тканини, морфологічну схожість, місце 

розташування об'єкта та ін. labium / labrum (губа). Labium відноситься до м'яких тканин або 

кістки, labrum – до хрящової. vortex / helix – завиток. Слово vortex – тільки завиток серця 

(м’язові волокна на верхівці серця); словом helix – «завиток» позначається вільний загнутий 

край вушної раковини. decussatio / chiasma (пе рехрест). Терміном chiasma позначають 

перетин двох анатомічних структур, а термін decussatio –лише хрестоподібний перетин 

нервових волокон в речовині мозку. ansa / lemniscus (петля). Якщо термін ansa 

застосовується до різних структур, які мають форму петлі або дуги, то термін lemniscus – 

тільки до пучку нервових волокон в центральній нервовій системі. collum / cervix (шийка). 

Шийка-collum представляє вузький перехід від головки до тіла анатомічного утворення 

(вживається по відношенню до кісток), а шийка-cervix – звужену частину органу, що не має 

головки. 

Таким чином, вивчення синонімії в латинській анатомічній номенклатурі допомагає 

краще розуміти значення медичних термінів. 

Гармаш І. А. 

НАНОЧАСТИНКИ ВІДКРИВАЮТЬ ШЛЯХ ДО ІНФРАЧЕРВОНОГО ЗОРУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій №1 

зав. кафедри – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник  – М. І. Пасько 

 

Актуальність. Людське око сприймає світло в дуже вузькому сегменті електромагнітного 

спектра. Вчені з Китаю та Массачусетса знайшли рішення для розширення зору в 

інфрачервоний діапазон: вони синтезували наночастинки, що конвертують інфрачервоне 

світло в видиме – зелене світло. Наночастки вводяться прямо під сітківку, кон'югують з 

фоторецепторами і, транслюють видиме світло як палички та колбочки. Процедура безпечна. 

Поки що ця технологія доступна тільки мишам. 

Мета дослідження: вивчення нової технології, яка дозволяє розширити діапазон зору в 

інфрачервоному спектрі. 
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Матеріал і методи: застосовано теоретико-методологічний аналіз досліджуваної проблеми. 

Здатність бачити за межами людського видимого спектру (380-740 нм) доступна тільки 

окремим живим істотам, таким як змії, кажани, та інші. У той час як ультрафіолетове світло 

настільки високоенергетичне, що пошкоджує сітківку, нездатність бачити ближній 

інфрачервоний (ІЧ) світло з довжиною хвилі від 800 до 1000 нм викликана занадто малою 

енергією ІЧ-фотонів, що не дозволяє активувати фоторецептори і запускати каскад передачі 

нервового імпульсу. Теоретично, фоторецептори ссавців могли б знизити поріг збудження, 

але тоді він би опинився на рівні теплового шуму. Наночастки (повна назва pbUCNP: 

photoreceptor-binding upconversion nanoparticles), що наділили мишей «суперзором», 

здійснюють перетворення з підвищенням частоти (upconversion). Вони поглинають фотони 

довжиною хвилі 980 нм і випромінюють вже на довжині хвилі 535 нм, що відповідає 

видимому зеленому світлу. Перетворення з підвищенням частоти можливо завдяки 

використанню в наночастицах рідкоземельних елементів ербію і ітербію. Наночастки з ядром 

з ербію і ітербію вводили під сітківку ока мишей. Щоб довести, що миші дійсно можуть 

розрізняти і інтерпретувати ближнє ІЧ-світло, було проведено експерименти. По-перше, 

тільки у тварин з введеними наночастинками в темряві звужувалися зіниці у відповідь на 

стимуляцію ближнім ІЧ-світлом. По-друге, вчені записали індуковані зорові потенціали в 

зорових відділах мозку мишей, що довело сприйняття ІЧ-світла на сітківці. Було проведено 

серію поведінкових експериментів. В одному з них перевірили, наскільки добре миші здатні 

орієнтуватися, спираючись тільки на ІЧ-зір. Їм потрібно знайти платформу, приховану під 

водою, підсвічується особливим патерном ІЧ-світла. Дослід був позитивним. Цей 

експеримент також довів, що миші з ін'єкцією наночастинок здатні не тільки бачити ІЧ-

світло, але ще і розрізняти його різні патерни і форми. 

Висновок. Наночастки pbUCNP, крім їх очевидного застосування для нічного зору, можуть 

бути адаптовані під таргетну доставку ліків, і не тільки в сітківці, але і у всьому організмі, 

так як ІЧ-світло легко проникає через тканини. Ще одним можливим застосуванням 

наночастинок, які конвертують світло, може стати терапія дальтонізму. 

 

 

Гахраманова Е.А. 

АНТИРЕТРОВІРУСНА ТЕРАПІЯ: 

ОСНОВНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ 

Донецький національний медичний університет 

м.Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав.кафедрою – д.фарм.н., проф. В.М.Хоменко 

наук.керівники – к.мед.н., І.А.Гейко., асист. Н.А. Слєпцова 

 

Актуальність. Україна залишається лідером у Європі за масштабами поширення ВІЛ-

інфекції. За оцінками експертів UNAIDS, в Україні з ВІЛ-інфекцією живе близько 240 тисяч 

осіб. І тільки кожен другий знає про свій діагноз – станом на 1 жовтня 2019 року на обліку в 

Україні перебуває 136 849 ВІЛ-позитивних пацієнти. За десять місяців 2019 року в Україні за 

даними Центру громадського здоров'я МОЗ України було зареєстровано 13 207 нових 

випадків ВІЛ-інфекції (з них 62 дитини до 14 років). Всього з 1987 року в Україні 

зареєстровано 346 454 нових випадки ВІЛ-інфекції, від СНІДу в Україні померло 50 691 

людина. З огляду на прогресування захворювання, необхідно правильно підбирати терапію 

для зниження темпу розвитку та поширення ВІЛ-інфекції.  

Мета роботи. Розглянути групи препаратів для антиретровірусної терапії (АРТ), особливості 

механізму дії та основні схеми лікування ВІЛ-інфекції. 

Матеріали і методи. Аналіз наукової медичної літератури вітчизняних та іноземних джерел. 

Аналіз протоколів лікування хворих на ВІЛ-інфекцію. 
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Результати досліджень. Найбільш ефективним методом лікування ВІЛ-інфекції є АРТ, яка 

уповільнює перебіг захворювання та розвиток вірусу. Існують основні групи препаратів АРТ 

за механізмом дії: інгібітори зворотної транскриптази, інгібітори протеази, інгібітори 

інтегрази, інгібітори проникнення. 1. Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної 

транскриптази (НІЗТ) – містять один з аналогів природного нуклеозида оба нуклеотида, що 

обумовлює загальну властивість метаболітів кожного з препаратів блокувати зворотну 

транскриптазу ВІЛ та вибірково пригнічувати реплікацію вірусної ДНК. 2. Ненуклеозидні 

інгібітори зворотної транскриптази (ННІЗТ) - викликають руйнування каталітичної ділянки 

зворотної транскриптази ВІЛ-1, блокують активність РНК та ДНК-залежної полімерази. 3. 

Інгібітори протеази (ІП) - зв'язуються з активним центром ферменту, запобігають 

розщеплення поліпротеїнів-попередників, блокують процес формування повноцінних білків 

ВІЛ та складання нових вірусів. 4. Інгібітори інтегрази (ІІ) - блокують процес вбудовування 

провірусної ДНК в ДНК людини, діючи на кінцевий етап діяльності ферменту інтегрази. 5. 

Інгібітори проникнення поділяються на: блокатори корецепторів CCR5, які перешкоджають 

проникненню ВІЛ в клітину та інгібітори злиття - вони зв'язуються з ділянкою глікопротеїну, 

який входить до складу зовнішньої оболонки віріона ВІЛ, запобігають злиття вірусу та 

клітини. Схеми АРТ рекомендовані World Health Organization: 1. Першої лінії: 2НІЗТ + 

1ННІЗТ: зидовудин (ZDV) + ламівудин (3TC) + ефавіренз (EFV) або невірапін (NVP); 

тенофовір (TDF) + 3TC або емтрицитабін (FTC) + EFV або NVP. 2. Другої лінії: посилений ІП 

+ 2НІЗТ: лопінавір/р (LPV/r) + ZDV + 3TC; LPV/r + TDF + 3TС або FTC. 3. Третьої лінії: ІІ + 

2НІЗТ: долутегравір (DTG) + ZDV + 3TC; DTG або елвітегравір (EVG) або ралтегравір (RAL) 

+ TDF + FTC; ІП + НІЗТ + ІІ: LPV + 3TC + DTG. Далі йдуть схеми резерву, вони можуть бути 

різноманітні, поєднувати в собі комбінації груп та препаратів, які раніше не призначалися 

пацієнту. Підбір схем лікування здійснюється індивідуально, з урахуванням багатьох 

факторів. 

Висновки. На даний момент АРТ є самим ефективним засобом по підтримці життя людей з 

ВІЛ-інфекціей. За допомогою цих препаратів ми можемо здійснювати контроль за 

репродукцією вірусу та його мутаціями, сповільнювати прогресування ВІЛ-інфекції, сприяти 

збільшенню тривалості життя, зниженню ризику появи нових стійких штамів вірусу та 

можливе зниження ризику передачі інфекції. 

 

 

Герцик К. О. 

АНАЛІЗ ГРУП ПРЕПАРАТІВ, ЩО ПОДОВЖУЮТЬ ІНТЕРВАЛ QT 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою – д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник  – асист. Ю. Є. Шиморова 

 

Актуальність. На сьогодні, патології з боку серцево-судинної системи є провідною 

причиною смертності у світі. Виявлена закономірність, що прийом препаратів (не 

кардіологічного профілю в тому числі), здатних подовжувати комплекс QT у цих пацієнтів 

веде до підвищення частоти виникнення піруєтної тахікардії (torsades de pointes), що 

підвищує кардіологічний ризик. Тому, вивчення здатності ліків різних фармакологічних груп 

подовжувати інтервал QT є актуальним, особливо для терапії пацієнтів з груп ризику. 

Мета дослідження. Дослідити проблему подовження інтервалу QT препаратами різних 

фармакологічних груп. Проаналізувати особливості їх застосування та запобігання прояву 

побічної дії. 

Матеріал і методи. Аналіз та узагальнення даних літературних джерел. 
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Результати. Інтервал QT - це час, необхідний для реполяризації шлуночків. Його 

подовження є провідною ланкою у розвитку фатальної форми порушення ритму серця — 

поліморфної шлуночкової тахікардії torsades de pointes (TdP), яка є предиктором раптової 

серцевої смерті. 

Подовження інтервалу QT (longQTsyndrome - LQTS) супроводжується електролітними 

розладами, органічними ураженнями серця, порушенням метаболізму препаратів чи 

наслідками медикаментозної терапії.  

В результаті проведеного аналізу даних сучасної наукової літератури, можна стверджувати, 

що в тій, чи іншій силі, впливають на тривалість інтервалу QT наступні групи препаратів: 

- Антиаритмічні Ia (Disopyramidum, Procainamidum) та III класу (Amiodaronum Sotalolum); 

- Нейролептики I (Haloperidolum) та II покоління (Ziprasidonum); 

- Трициклічні антидепресанти (Amitriptylinum); 

- Фторхінолони (Sparfloxacin, Grepafloxacin); 

- Макроліди (Erythromycin, Clarithromycinum); 

- Інгібітори тирозинкінази (Sunitinibum); 

- Діуретики (у випадку гіпо-К та гіпо-Mg-емії); 

- Протигрибкові препарати (Fluconazolum, Itraconazolum) та ін.  

Одним з критеріїв оцінки безпечності препарату є розрахунок його впливу на тривалість 

інтервалу за формулою Базета: 

QTc(B) = QT/RR 

320-430 (чол.), 320-450(жін.) 

Надмірна пролонгація QT вважається негативним ефектом, який впливає на вибір препарату, 

а іноді взагалі доцільність його застосування. Яскраві тому приклади – фенотерол (1960, 

Японія), терфенадін (1998, США) фенспірид (2019, Франція) – це далеко не єдині випадки 

відкликання  препартів через ризики розвитку TdP. 

Висновок. Сучасний лікар, зобов’язаний вирішувати проблеми вибору фармакотерапії 

комплексно, зважаючи не лише на ефективність, а й безпеку дії ліків. Особливу увагу 

необхідно приділяти препаратам, які мають небажаний ефект у вигляді LQTS та обмежувати 

їх призначення пацієнтам з кардіологічними патологіями. Зважено підходити до питань 

комбінованої терапії та проводити моніторування електрофізіологічних показників серця. 

Гошко К. О. 

ВИВЧЕННЯ ЕСКАЛАЦІЇ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЙ У ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВІЙ 

ХІРУРГІЇ І ТЕРАПЕВТИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ ЧЕРЕЗ НЕВІРНЕ КЛІНІЧНЕ 

ВТРУЧАННЯ 
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кафедра анатомії людини 
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Актуальність. На сьогоднішній день, наявність якісної і своєчасної медичної допомоги є 

однією з важливих проблем сучасної охорони здоров'я України, у тому числі стоматологічної 

галузі, яка набуває інтенсивного розвитку. В останні роки, для приватних установ є 

прогресуючим створення нових умов для надання кращої допомоги, забезпечення сучасним 

обладнанням, матеріалами і технологіями, тим часом як у державних клініках ситуація майже 

не змінилась. Лікарські помилки стоматологів і ускладнення лікування ятрогенної природи у 

всіх випадках тягнуть різні клінічні, соціальні та економічні, правові наслідки для хворого, 

лікаря і медичної установи. [1, 3, 4] 

Метою дослідження є вивчення можливих методів оптимізації якості стоматологічної 

допомоги на основі аналізу причин ускладнень захворювань і помилок, допущених лікарями 
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при терапевтичному і хірургічному лікуванні пацієнтів; привернення уваги до даної 

проблеми. 

Матеріали і методи: анкети, опитувальні листки, підсумкові таблиці. Цифрові масиви 

оброблено методами математичної статистики з застосуванням загальновизнаних програм. 

Результати досліджень. Протягом дослідження було проведено опитування у соціальних 

мережах 250 респондентів щодо виявлення відсоткового співвідношення стикання людей із 

вищезазначеними проблемами. Результати показали, що 38% з них перенесли ускладнення, 

які призвели до розвитку одонтогенних запальних захворювань, серед яких верхньощелепний 

синусит (11-26%), у більшості його перфоративні форми, (40-90% при видаленні зубів 

дистального ряду); наявність чужорідних тіл, неповна обтурація кореневих каналів при 

лікуванні пульпіту і періодонтиту (до 60%). На основі даного опитування було визначено 

певну низку причин, які, вірогідніше за все призводять до таких наслідків: некомпетентність, 

невірно підібрана анестезія, обламування інструментів, недостатня дезінфекція пристроїв, 

відсутність потрібного обладнання.  

Висновки. Практична значимість дослідження полягає у тому, що воно дозволяє орієнтувати 

власників і працівників медичних установ на необхідність розробки алгоритму профілактики 

лікарських помилок і ускладнень, спрямованого на скорочення їх кількості, підвищення 

якості надання стоматологічних послуг з урахуванням і дотриманням прав пацієнта, лікаря і 

медичної установи.  

Гошко К. О. 

ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ І ЧАСТОТИ ПРОЯВУ УРАЖЕННЯ 

КАНДИДОЗОМ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник  – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

 

Актуальність. На сьогоднішній день, працівники стоматологічних установ у своїй практиці 

нерідко стикаються з патологією слизової оболонки порожнини рота (СОПР) за участю 

грибів роду Candida. За останнє десятиліття рівень захворюваності кандидозом СОПР значно 

зріс у зв'язку з тим, що цей різновид грибкової інфекції відноситься до опортуністичної і 

може при певних імунодефіцитних станах активно розвиватися, особливо в області ротової 

порожнини. Діагностика такого роду ураження часто є проблематичною через наявність 

ідентичності з ознаками інших захворювань слизової оболонки ротової порожнини. [2, 3, 4] 

Метою дослідження є виявлення частоти захворюваності на даний вид грибкового ураження, 

аналіз небезпек за його наявністю, пошук можливих шляхів вирішення проблеми, 

привернення уваги до даної теми. 

Методи і матеріали: аналіз наукової літератури, створення підсумкових таблиць на основі 

отриманих даних, цифрові масиви оброблено методами математичної статистики за 

допомогою загальновизнаних програм. 

Результати досліджень. Candida у ротовій порожнини у кількості, що перевищує 

передбачену природним чином норму є у 60% населення, частіше загострена у дітей і людей 

похилого віку. В даний час, зростання резистентності кандид обумовлене придбаною 

стійкістю і здатністю до адаптації у мінливих умовах середовища, що призводить до 

утворення біоплівок, які протистоять захисним імунологічним механізмам людини, 

протигрибковим лікарським засобам і антисептикам. Основним збудником захворювання є 

дріжджеподібні гриби Candida albicans. Були визначені фактори, які обумовлюють активацію 

грибів цього різновиду: порушення гігієнічного догляду за ротовою порожниною; зниження 

імунологічної резистентності слизової внаслідок орального сепсису; аномалії язика; вік; 
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характер харчування; неправильний гігієнічний догляд за знімними протезами; паління; 

ендокринні захворювання; гематологічні порушення; імунодефіцитний стан; прийом 

антибіотиків; дефіцит вітаміну В, С, фолієвої кислоти та ін. [1, 4] 

Висновки. Спираючись на вищезазначені дані можна зробити висновок про те, що є 

необхідним удосконалювати вже відомі лікувальні і профілактичні заходи щодо кандидозу 

СОПР, визначати різновид збудника і рівень його чутливості до протигрибкових лікувальних 

засобів, проводити протирецидивне лікування і сприяти фармацевтичній розробці нових 

лікувальних засобів. 

Гресько І. М., Пузь І. В. 

ПОЗИТИВНА Я-КОНЦЕПЦІЯ ЯК РЕСУРС ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

кафедра психології 

зав. кафедрою – д. психол. н., проф. О. В. Бацилєва 

 

Актуальність. Для сучасної людини часті стреси та переживання стали звичними 

супутниками життєдіяльності, результатом чого у більшості випадків стає погіршення стану 

самопочуття на тлі психоемоційного виснаження, негативізму та зниження загального рівня 

благополуччя. Загальновідомо, що невміння встановлювати здорові міжособистісні стосунки, 

відчуття незадоволеності собою та власним життям призводять до порушення 

психологічного здоров’я людини, що робить її більш вразливою до будь-яких життєвих 

негараздів. Слід відмітити, що у деякої частини населення протягом життя, включаючи 

кризові періоди, присутні внутрішні ресурси для вирішення різного роду проблем та 

продовження життєдіяльності. У той час, як інші характеризуються пасивністю та зневірою у 

тому, що існуючі життєві задачі та проблеми можна успішно вирішити. У такому випадку, 

варто говорити про наявність або відсутність особистісних ресурсів, що сприяють 

збереженню психологічного здоров’я особистості. 

Мета дослідження - проаналізувати позитивну Я-концепцію як ресурс збереження 

психологічного здоров’я особистості. 

Матеріали і методи. Для виконання дослідження використані загальнонаукові теоретичні 

методи, зокрема аналіз психологічної літератури, узагальнення теоретичних й емпіричних 

даних. 

Результати. Психологічне здоров’я особистості виступає основною складовою загального 

здоров’я, оскільки відповідно до переважаючого психоемоційного стану людина вибирає 

спосіб життя, ставлення до здоров’я та до власного тіла, що в результаті визначає її фізичне 

та соціальне благополуччя. За К. Роджерсом, виокремлено п’ять основних особистісних 

характеристик, що визначають повноцінно функціонуючу особистість: 1) відкритість до 

переживань, здатність відчувати як позитивні, так і негативні емоції та почуття; 2) 

екзистенціальний спосіб життя, що означає переживання кожного моменту життя як 

неповторного, або ж «тут і зараз»; 3) організмічна довіра, яку можна розуміти як внутрішню 

впевненість у прийнятті рішень, довіра своїй інтуїції; 4) емпірична свобода, або здатність 

людини самостійно робити вибір і нести відповідальність за наслідки; 5) креативність, тобто 

ведення творчого способу життя і реалізація власного творчого потенціалу, що також 

характеризує психологічно здорову людину. Вищеназвані характеристики в цілому пов’язані 

з Я-концепцією особистості, яка є сукупністю установок індивіда щодо самого себе. 

Літературні дані та результати власних досліджень свідчать про те, що позитивна Я-

концепція може виступати особистісним внутрішнім ресурсом людини для збереження 

психологічного здоров’я особистості. Позитивній Я-концепції притаманні три головні 

властивості, а саме: непохитне переконання особистості в тому, що вона викликає симпатію у 
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оточуючих; впевненість у своїй здатності виконувати певний вид діяльності; почуття власної 

значущості. 

Висновки. Позитивна Я-концепція дозволяє підтримувати психологічний баланс людини, 

сприяє її адаптаційним можливостям. Також позитивна Я-концепція забезпечує цілісність 

особистості і є основою для гармонізації внутрішнього стану, що наділяє людину здатністю 

до вирішення повсякденних задач та життєвих негараздів. Таким чином, її можна визначати у 

якості провідного ресурсу збереження психологічного здоров’я, що може сприяти загальній 

ефективності особистості та покращенню якості життя в цілому. 

 

Гринь Г. Ю. 

ПРАВА ПАЦІЄНТА, НЕЗДАТНОГО ВИСЛОВИТИ СВОЮ ВОЛЮ 

В УМОВАХ РЕАНІМАЦІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – к. філол. н., доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник – к. філос. н., доц. П. Г. Давидов 

 

Актуальність. Як правило, пацієнт, якому потрібно реанімаційні заходи, знаходиться в 

стані, що загрожує життю, в силу якого він не може висловити свою волю. Фактично, такий 

пацієнт є вразливим і нездатним захистити свої права самостійно. Законодавцем встановлено 

ряд умов щодо процедури надання медичної допомоги таким пацієнтам. Вважаємо, 

важливим визначити, чи є встановлені заходи обмежуючими або захищають права даної 

категорії пацієнтів. 

Мета дослідження – оцінити законодавчо обґрунтовані заходи щодо прав при стані, що 

загрожують життю. 

Матеріали і методи. Провели аналіз законодавства України «Про права пацієнтів в Україні» 

– допуск медичних працівників (ч. 1 ст. 287 ЦК, п. «к» ст. 6 Основ); допуск членів сім'ї, 

опікуна, піклувальника (ч. 1 ст. 287 ЦК, п. «к» ст. 6 Основ); допуск нотаріуса та адвоката (ч. 1 

ст. 287 ЦК, п. «к» ст. 6 Основ). 

Результат. Рішення про медичне втручання, здатне спричинити погіршення фізичного чи 

психічного стану здоров’я пацієнта, з метою порятунку його життя чи лікування, спираючись 

на положення статей 7 і 8 цього закону, пацієнт у випадку своєї дієздатності приймає сам на 

основі повної інформації, наданої лікуючим лікарем, про що робиться запис у медичній 

документації пацієнта. Рішення про необхідність такого втручання, при недієздатності 

пацієнта, приймає консиліум лікарів, а в екстрених випадках, якщо неможливо зібрати 

консиліум, – лікуючий (черговий) лікар, про що також робиться запис у медичній 

документації пацієнта. Встановили, що стан здоров'я пацієнта, який перебуває на лікуванні в 

реанімаційному відділенні медичної організації, впливає на обмеження його окремих прав. 

Виявили, що наявні обмежувальні заходи прав пацієнта при станах, що загрожують життю, 

встановлені з метою забезпечення пацієнта своєчасною медичною допомогою, коли від 

швидкості її надання залежить результат проведених заходів. 

Висновок. У разі, якщо медичне втручання необхідно за екстреними показаннями для 

встановлення загрози життю людини і, якщо його стан не дозволяє висловити свою волю, 

проведення медичного втручання можливо без згоди громадянина. У чинному законодавстві 

передбачені додаткові гарантії для пацієнтів відділення реанімації та інтенсивної терапії у 

вигляді забезпечення умов допуску родичів, адвокатів, священнослужителів. Проте, 

додатково потрібне створення механізмів реалізації прав пацієнта, що знаходиться без 

свідомості, або, коли воля пацієнта може бути спотворена. 
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Гронь Г. М. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ 

ПРЕПАРАТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ СИМПТОМАТИЧНОГО 

ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою – д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник  – асист. Л. М. Пальчак 

 

Актуальність. Сьогодні немає такого лікарського засобу, який діє абсолютно ефективно, 

безпечно, швидко  і підходив абсолютно кожній пацієнтці з предменструальним синдромом. 

Тому проблема вибору коректної лікарської терапії, яка буде позитивно сприйматися 

пацієнтками, є актуальною на сьогоднішній день. 

Мета. Вивчити вплив фітопрепаратів на симптоматику передменструального синдрому. 

Матеріал і методи. Аналіз зарубіжної літератури, вітчизняні наукові публікації, перелік 

лікарських засобів, зареєстрованих на території України. 

Результати. Передменструальний синдром (ПМС) - складний циклічний симптомокомплекс, 

що виникає у деяких жінок в передменструальні дні (за 2-10 днів до менструації) і 

характеризується психоемоційними, вегетосудинними і обмінно-ендокринними 

порушеннями, які, в свою чергу, негативно позначаються на повсякденному для жінки образі 

життя. ПМС може представляти труднощі для лікування. Не існує будь-якого 

підтвердженого єдиного ефективного способу лікування для всіх жінок, і тільки деякі 

пацієнтки отримують повне позбавлення від якогось єдиного методу лікування. Тому 

використання препаратів на рослинній основі в першій лінії лікарської симптоматичної 

терапії ПМС є доцільною, оскільки має неодноразові рандомізовані дослідження 

ефективності та безпеки. Одним з найбільш досліджених лікарських засобів рослинного 

походження, що застосовуються в гінекології, є екстракт прутняка звичайного (верболозу 

звичайного), який пом'якшує симптоми ПМС, особливо біль і напругу в молочних залозах, 

дратівливість, пригнічений настрій, гнів і головний біль. Одним з ефектів прутняка 

звичайного є пригнічення синтезу пролактину. Також в комплексі використовують 

кореневища лепехи, траву звіробою, квітки ромашки, траву материнки, коріння петрушки 

кучерявої, які при спільному використанні володіють синергічним ефектом компонентів, що 

входять до складу препарату, та мають гормонорегулюючу, антипроліферативну, 

протизапальну, седативну, анксіолітичну і загальнозміцнюючу дію. Як було встановлено 

дослідженнями, за своєю ефективністю в симптоматичній терапії ПМС фітопрепарати на 

основі екстракту прутняку звичайного не поступаються оральним контрацептивам, а за 

переносимістю перевищують їх. 

Висновки. ПМС – складна сукупність симптоматики, через яку активність більшості жінок 

значно знижується. Лікування ПМС має бути комплексним і раціональним. Оскільки 

фітопрепарати створені з екстракту рослин, вони краще переносяться і рідше викликають 

побічні ефекти. Ці лікарські засоби користуються популярністю і мають перевагу над 

синтетичними аналогами, тому повинні бути представлені більш широким асортиментом 

лікарських форм. 

 

Гурц Д. А. 

БОР-НЕЙТРОНОЗАХВАТНА ТЕРАПІЯ ЯК ПРОГРЕСУЮЧИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ 

ОНКОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 
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м. Лиман, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій №1 

зав. кафедрою – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник – М. І. Пасько 

 

Вступ. Досягнення в галузі фізики атомного ядра надають дуже великий вплив на людський 

організм. Особливо коли йде річ про лікування онкології. 

Як перспективний підхід в лікуванні ряду злоякісних пухлин, розглядається бор-

нейтронозахватна терапія. 

Мета даного дослідження. Вивчити актуальність нейтрон-захватної терапії як одного з 

прогресивних методів лікування онкології, вивчити сучасні напрямки та перспективи 

розвитку методів лікування онкологічних захворювань. 

Матеріал і методи. Застосовано теоретико-методологічний аналіз досліджуваної проблеми. 

Результати. Бор-нейтронозахватна терапія (БНЗТ) - метод лікування раку, заснований на 

попередньому насиченні пухлинних клітин ізотопами 10В з подальшим опроміненням пучком 

нейтронів, що призводить до знищення клітини. Бор має здатність легко захоплювати 

нейтрони, що пролітають навіть на великій відстані від його ядра. При зіткненні ядра бору з 

нейтроном всередині пухлинної клітини відбувається ядерна реакція з випусканням гамма-

кванта і виникненням 7Li і альфа-частинки, які викликають руйнування клітини зсередини. 

Так як літій і альфа-частинки мають малу довжиною пробігу, весь процес не виходить за 

межі однієї клітини і не травмує або мало травмує навколишні здорові тканини. Однак 

впровадження цієї ідеї в клінічну практику має ряд проблем. Перша - створення ефективного 

препарату для доставки бору в пухлинну клітину. На даний момент існує два препарати, які 

використовуються для БНЗТ - боркаптат і борфенілаланін, вони нешкідливі для людини. 

Пухлинні клітини активно діляться та мають добре кровопостачання, і тому захоплюють ці 

препарати. Однак здорові клітини, особливо активно діляться, теж можуть захоплювати 

містять бор речовини і далі піддаватися опроміненню і руйнуванню.  

Друга проблема - створення установки, за допомогою якої можна отримувати щільний 

потік нейтронів з енергією від 0,5 еВ до 10 кеВ. Ядерні реактори, які використовували раніше 

в БНЗТ не дуже зручні в якості джерела отримання нейтронів, це не медичні прилади, вони 

досить громіздкі і небезпечні. У цього методу є обмеження: пухлина повинна знаходитися не 

глибше 8 см і бути здатною накопичувати бор. Цей метод випробували випробували на 

живих істотах - мишах, яким була щеплена «людська» пухлина мозку. Без втручань такі 

тварини здатні прожити тільки п'ять тижнів. Однак дослідникам вдалося отримати 

приголомшливі результати: в найбільш вдалому експерименті під час проведення БНЗТ за 

п'ять днів до передбачуваної смерті мишей у трьох з п'яти тварин пухлина повністю зникла і 

рецидиви не виникли. Наступний крок, який буде зроблено в найближчому майбутньому, - 

клінічні випробування на пацієнтах. 

Висновки. Подальший розвиток БНЗТ і удосконалення методу може дати пацієнтам з 

пухлинами мозку, меланомами, пухлинами голови і шиї, пухлинами печінки, раком легенів 

шанс на зцілення.  

Гюльалієва А. Д. 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фізіології та  патологічної фізіології №1 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

наук. керівник – д. мед. н., проф. С. В. Татарко 
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Актуальність. Поширеність ожиріння і надмірної маси тіла в світі ростуть з кожним роком. 

Розвиток 2 типу цукрового діабету при збільшеному масі тіла у жінок та чоловіків. 

Взаємозв'язок ожиріння і цукрового діабету. Це один із найпоширеніших проблем нашого 

часу.  

Мета дослідження. Збільшення жирової маси - основний фактор ризику розвитку цукрового 

діабету 2 типу. Дослідити відсоток ризику захворювання цукрового діабету 2 типу при зміні  

маси тіла та зміна ваги тіла при різних способах життя. 

Матеріал та методи. У дослідженні брало участь 380 хворих на цукровий діабет 2 типу з 

надмірною масою тіла та ожирінням. Вік пацієнтів становив 45-76 років. Учасники були 

розділені на дві групи спостереження - інтенсивного консультування зі спеціалістами 

(дієтологами, психологами, тренерами) щодо зміни способу життя і стандартного 

спостереження. Стандартне спостереження полягало в проведенні групових інформаційно-

навчальних занять для хворих на цукровий діабет 2 типу. Протягом року учасники групи 

інтенсивного консультування вели активний спосіб життя, займалися з інструкторами-

тренерами, дотримувалися дієти. У них було відзначено зменшення маси тіла в середньому 

на 8,6% від вихідних показників. У пацієнтів групи стандартного спостереження зменшення 

маси тіла від вихідного рівня склало 0,7%. 

Результати. Результати дослідження показали, що зменшення маси тіла в разі інтенсивної 

зміни способу життя сприяє значному поліпшенню стану хворих на цукровий діабет 2 типу, а 

також підвищенню їх фізичної активності. 

Висновки. Таким чином, зменшення маси тіла - найбільш ефективна профілактика розвитку 

цукрового діабету у груп ризику, а для хворих на цукровий діабет - ефективний спосіб 

лікування. 

Давидова К. З. 

АНТИКАРІЄСОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ ГЛУТАТІОНУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник  – асист. Н. В. Лахтаренко 

 

Актуальність. На сьогоднішній день з метою профілактики карієсу зубів застосовуються 

засоби гігієни (зубні пасти) на основі розчинних солей фтору. Ефективність означеного 

методу профілактики сягає лише 25 – 30 %. Відповідно, актуальним натепер залишається 

пошук більш ефективних альтернативних методів профілактики карієсу. 

Мета дослідження. Встановлення можливого антикарієсогенного механізму дії глутатіону 

шляхом виокремлення основних патогенетичних ланок каріозного процесу, які призводять до 

демінералізації зубної емалі з подальшим утворенням каріозної порожнини.  

Матеріали і методи. Систематизація результатів досліджень з питань патогенезу, лікування 

та профілактики карієсу завдяки огляду спеціалізованої медичної (клінічної) літератури.  

Результати дослідження. Карієс – це стадійний процес, який реалізується наступним чином:  

1. Продукція бактеріальною мікрофлорою ротової порожнини низки органічних 

кислот: піровиноградної (піруват), молочної (лактат), оцтової (ацетат) та мурашиної 

(форміат). Зокрема, бактерії ротової порожнини метаболізують вуглеводи (сахарозу), 

переважно, шляхом молочнокислого бродіння з утворенням пірувату. Подальше 

перетворення пірувату протікає за двома конкуруючими шляхами: 1) при надлишку 

вуглеводів піруват відновлюється бактеріальним ферментом лактатдегідрогеназою до 

лактату (аналогічно анаеробному гліколізу у організмі людини); 2) при дефіциті вуглеводів, 

завдяки бактеріальному ферментові піруватформіатліазі, піруват негідролітичним шляхом 

розщеплюється з утворенням ацетату та форміату. 
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Більше того, надлишок вуглеводів, зокрема сахарози, трансформується бактеріальними 

ферментами у глікоген, котрий у подальшому, за умови відсутності вуглеводів, слугує 

єдиним джерелом життєзабезпечення бактерій. 

2. Локальне зниження рН до 4,5 – 5,0 одиниць, яке обумовлене надлишком означених 

вище органічних кислот, запускає процес «розчинення» (демінералізації) зубної емалі і 

дентину. Але за умови, коли буферні системи слини не в змозі нейтралізувати органічні 

кислоти. Дотепер основним підходом до попередження та лікування карієсу зубів є 

підвищення кислотостійкості емалі шляхом використання солей фтору із подальшим 

утворенням фторапатитів й регенерацією емалі. Альтернативою може слугувати підхід, який 

направлений на зменшення утворення органічних кислот, завдяки специфічним властивостям 

глутатіону. Його окислена форма (GSSG) інгібує ферменти гліколізу/бродіння та 

глікогеногенезу за рахунок зворотньої реакції S-тіолування білків-ферментів. 

Висновки. Встановлений механізм антикарієсогенної дії глутатіону є перспективним 

інструментом в профілактиці карієсу зубів. За умови успішної клінічної апробації глутатіон 

поряд з його ключовою роллю в специфічній антиоксидантній системі захисту організму 

(зокрема, еритроцитів), також можна буде застосовувати, як ефективний антикарієсогенний 

агент, наприклад у складі пастилок, льодяників, зубних паст. 
 

Дитюк Д. В. 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АНТИОКСИДАНТНОГО ВІТАМІННОГО КОМПЛЕКСУ НА 

ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівники – к. мед. н., доц. С. С. Боєва, 

д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева 

 

Актуальність. Маріуполь займає одне з перших місць в Україні з об’ємів викидів шкідливих 

речовин металургійними комбінатами. У результаті металургійної діяльності в регіоні 

сформувався складний комплекс негативного антропогенного впливу, тому м. Маріуполь 

можна розглядати як об’єкт для вивчення складних взаємозв'язків «людина–природа». 

Теоретично можна припустити, що препарат «V-ОМЕГА–3», який містить в своєму складі 

компоненти риб’ячого жиру має позитивно впливати на організм, зокрема покращити деякі 

його функціональні показники. Тому проведення функціональних проб для визначення 

впливу на організм даного препарату є досить доцільним рішенням для нашого дослідження. 

Мета: дослідити вплив нового вітамінного комплексу «V-ОМЕГА-3» на функціональні 

показники дихальної та серцево-судинної систем (ССС) з метою уточнення та розширення 

його призначення у різних контингентів населення за показниками функціональних проб. 

Матеріали та методи. Досліджували показники дихальної та ССС у 35 волонтерів–умовно 

здорових осіб (УЗО), віком від 18 до 38 років. Дослідження проводилось до та після 

вживання водорозчинного препарату «V-ОМЕГА–3». Для оцінки кисневого забезпечення 

організму проводили пробу Штанге з затримкою дихання на вдиху. Для оцінки рівня 

обмінно-енергетичних процесів, що відбуваються в організмі застосовується показник 

резерву - індекс Робінсона (Robinson, 1967). Отримані результати оброблялися методами 

варіаційної статистики та порівнювалися з результатами функціональних проб до вживання 

вітаміну. 

Результати досліджень. Проведені дослідження за функціональними пробами показали, що 

при проведенні проби Штанге до вживання препарату затримка дихання на вдиху склала 30,0 

± 3,7 с., це свідчило про низьку забезпеченість організму киснем. Після вживання «ОМЕГА-
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3»,  який містить компоненти риб’ячого жиру, отримані дані вказували нам на позитивний 

вплив на затримку дихання після вживання препарату - затримка дихання на вдиху склала 

53,8 ± 5,0 с. Затримка збільшилась на 23,8 с., а отже життєвий об’єм легень дещо збільшився. 

Розрахунок «резерву» ССС, який визначається за індексом Робінсона, в УЗО до вживання 

антиоксидантного комплексу показав величину 79,48 ± 1,23 од., отримана величина 

вказувала на низький рівень обмінно-енергетичних процесів ССС. Після фізичного 

навантаження цей показник збільшується до 121,14 ± 0,95 од., що свідчить про середній 

рівень «резервів», або обмінно-енергетичних процесів. Проведені дослідження до та після 

вживання «ОМЕГА-3» показали, що у УЗО які отримали курс препарату покращився стан 

дихальної та ССС, вегетативної нервової системи а також дещо розширились адаптаційні 

можливості організму. 

Висновки. Вітчизняний водорозчинний препарат «V-ОМЕГА–3», основною складовою якого 

є риб’ячий жир, позитивно впливає на функціональний стан дихальної та серцево-судинної 

системи, що свідчить про його перспективність у використанні для відновлення цієї системи 

у мешканців екологічно-несприятливих регіонів, зокрема  м. Маріуполь.  

 

Діденко І. В. 

ВПЛИВ РЕЖИМУ СНУ НА СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фізіології та  патологічної фізіології № 1 

зав. кафедрою − д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

наук. керівник − к. мед. н. А. Г. Снегір 

. 

Актуальність: позбавлення сну є звичайним явищем в сучасному суспільстві, але його 

наслідки для сенсорних, моторних та когнітивних функцій тільки починають розуміти з 

наукової точки зору, хоча існує широкий консенсус щодо того, що недостатня кількість сну 

призводить до загального сповільнення швидкості реакції і збільшення варіабельності 

роботи, особливо щодо простих показників уваги і пильності, набагато менше згоди щодо 

впливу позбавлення сну на багато когнітивні здібності вищого рівня, включаючи сприйняття, 

пам'ять і виконавчі функції. До цього часу є відкритим питання, які структури мозку 

залучаються у процеси сну та неспання, як вони взаємодіють при цьому між собою, які з них  

більше потерпають від порушення режиму сну різного генезу, та у яких структурних та 

функціональних змінах це проявляється. 

Мета дослідження: на підставі аналізу сучасної наукової преси визначити сучасні погляди 

на питання про нейрофізіологічні механізми сну та його порушення, що відбуваються під час 

зміни режиму сну та неспання. 

Матеріал та методи: аналіз фахової наукової літератури за останні 5 років за темою 

дослідження. 

Результати. Проведено аналіз сучасних наукових досліджень у галузі нейрофізіології сну. 

Виявлено, що нейрофізіологічні механізми сну та неспання є продуктом діяльності 

взаємодіючих між собою неспецифічних систем мозку активуючого та гальмуючого типу, а 

також складних морфо-функціональних взаємовідношень між нейронами, гліацитами та 

судинами, що відбуваються у певних відділах головного мозку. 

Висновки. Дотримання оптимального режиму сну впливає як на структурні, так і на 

функціональні аспекти функціонування центральної нервової системи, що призводить до 

значущих змін у певних медіаторних системах мозку, змінює домінуючи нервові сітки та 

спричиняє довгочасні метаболічні ефекти, що можуть привести (або не привести) до 

значущих змін у роботі ЦНС у значно відстроченій перспективі.  
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Донець М. М., Іщенко А. С., Панасенко А. О. 

ПРОТИПУХЛИННА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

КРІОДЕСТРУКЦІЇ ТА НВЧ-ГІПЕРТЕРМІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ З КАРЦИНОМОЮ 

ГЕРЕНА ТА САРКОМОЮ 37 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

наук. керівник  – асист. Д. О. Потій 

 

Актуальність. Одним з важливих завдань сучасної медицини є підвищення ефективності 

традиційних і пошук нових методів лікування злоякісних пухлин. Наприклад, для лікування 

раку шкіри, губи та порожнини рота використовують різні методи, в залежності від розмірів і 

локалізації пухлини, зокрема близькофокусну рентгенотерапію (фракційне опромінення), 

локальну кріодеструкцію і НВЧ-гіпертермію. 

Мета дослідження. Проаналізувати існуючі літературні джерела, які присвячені 

протипухлинній ефективності кріодеструкції, НВЧ-гіпертермії, та їх комбінованого 

використання.  

Матеріал та методи. Пошук актуальних статей, посилань на статті, присвячених доцільності 

використання кріодеструкції, НВЧ-гіпертермії, їх комбінованого використання в умовах 

експерименту здійснювався за допомогою англомовної текстової бази даних PubMed. 

Глибина пошуку – останні 8 років. 

Результати досліджень. Використання тільки гіпертермії не чинило істотного впливу на 

пухлинний процес. Гіпертермія, яка використовувалася через 24 год після кріодеструкції 

пухлини зменшувала на 20% частоту рецидивів у тварин порівняно із застосуванням тільки 

кріодеструкції. Терміни виникнення рецидивів після кріодеструкції разом з гіпертермією 

були достовірно більше, ніж у тварин , які були піддані тільки кріодеструкції – 33 та 31 день і 

27 та 24 дні відповідно, як при карциномі Герена, так і при саркомі мишей - штам 37. В 

результаті досліджень було встановлено, що рівень рО2 в пухлинній тканині після 

кріодеструкції різко знижувався до нульових показників з подальшим, через 0,5–1 год., 

незначним зростанням і надалі стійким падінням до нульових показників. При визначенні 

рівня рН гомогенату пухлинної тканини було встановлено, що через 1 год після 

кріодеструкції достовірних відмінностей в порівнянні з контролем не було зафіксовано. 

Через 24 год цей показник дещо зріс, а через 48 год достовірно збільшився від 6,5 в контролі, 

до 7,0 в експерименті. Ці результати свідчать про те, що кріодеструкція супроводжується 

вираженим стазом судин, який приводить до збільшення некробіотичних змін в тканинах та 

зсувом pH в лужний бік. 

Висновок. Комбіноване використання кріодеструкції з наступною локальною НВЧ-

гіпертермією надавало значно більший протипухлинний ефект у порівнянні з монотерапією, 

незалежно від гістогенезу пухлини. Така особливість протипухлинного ефекту обумовлена 

тим, що після кріодеструкції спостерігається виражена гіпоксія пухлинної тканини з 

порушенням мікроциркуляції і розвитком стійкого судинного стазу, а також зміщення pH в 

лужний бік в ділянці впливу низьких температур. 

Донець М. М. 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СКЛАДНИХ МОМЕНТІВ ПЕРЕКЛАДУ 

АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – к. філол. н., доц. О. В. Самойленко 
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наук. керівник  – Т. О. Шундель 

 

Актуальність дослідження. Не дивлячись на той факт, що переклад медичних текстів є 

найбільш затребуваним видом перекладу, він являє собою найскладніший і, одночасно, 

найбільш відповідальний, оскільки від достовірності переданої інформації може залежати 

здоров’я та життя пацієнту. Ми повністю розподіляємо точку зору Шелухіної А. С. та 

Коломієць О.А, які вважають, що він повинен відображати стовідсоткове розуміння 

перекладачем тексту першоджерела і постійну роботу зі словниками зі спеціальності. 

Важливо те, що під час передачі медичної інформації прекладачу рекомендується не 

відходити від змісту джерела і додавати якісь свої дані.  

Мета роботи полягає у визначенні універсального характеру найбільш складних моментів 

під час перекладу англомовних медичних текстів. 

Матеріали і методи. Під час дослідницької роботи нами були використані методи аналізу 

теоретичних джерел та наукової літератури, які допомогли встановити, що під час перекладу 

медичної літератури англійською мовою, фахівець може натрапити на цілу низку проблем, 

які пов’язані не лише з перекладом власне медичної термінології, але й з великою кількістю 

вузькоспеціальної лексики. 

Результати досліджень. Досліджуючи літературу з окресленої проблеми, ми можемо 

виділити комплекс проблемних питань, які ускладнюють будь-який переклад медичної 

літератури. Так, Солнцев Є.М. у своїй роботі «Загальні та приватні проблеми перекладу 

медичних текстів» робить акцент на:  

1) особливості медичного тезаурусу, включаючи метонімічне вживання;  

2) мінливому характері медичної термінології;  

3) варіативності термінологічної синонімії;  

4) проблемі перекладу термінів-епонімів;  

5) розбіжним факторам передачі афіксів в медичних словах загального походження; 

6) недостатній якості спеціалізованих галузевих дву- і багатомовних словників. 

Особливу складність при передачі англомовних медичних текстів складають «хибні 

друзі перекладачів», які представляють собою пару слів у двох мовах, що у якійсь мірі схожі 

за написанням і/або вимовою. Наприклад, слово administration в медицині використовується 

як призначення, а не як «адміністрація»; sinus перекладається як «пазуха», а не «синус». Ще 

одну складність представляють різноманітні абревіатури, які подані не лише мовою 

оригіналу, але й представляють собою численні скорочення латинського походження. 

Наприклад, AIDS – acquired immunodeficiency syndrome, OPD – obstructive pulmonary disorder, 

bid - twice a day, gt(t) - drop(s), prn - as needed, SC, SQ - subcutaneous(ly) та ін. 

Висновки. Таким чином, ми доходимо до висновку, що деякі проблеми, які виникають під 

час перекладу, характеризуються універсальним характером і не пов'язані у більшій мірі зі 

специфікою англійської мови. 

Дрига Н. О. 

АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сумський державний університет 

м. Суми, Україна 

кафедра громадського здоров’я 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф., В. А. Сміянов 

наук. керівник – д. мед. н., проф. В. А. Сміянов 

 

Актуальність. Депопуляція та високий рівень постаріння населення, низька народжуваність, 

погіршення стану здоров’я та скорочення середньої тривалості життя створюють 

довготривалу кризову ситуація у соціально-демографічній сфері Сумської області. Важливий 
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показник роботи служб охорони здоров’я – аналіз поширеності провідних неінфекційних 

хвороб в динаміці. Адже завданням держави є збереження здоров’я населення як основного 

потенціалу виробничих ресурсів країни. 

Мета: провести аналіз демографічних показників та стану здоров’я населення об’єднаних 

територіальних громад Сумської області. 

Матеріали і методи. В дослідженні використали системний підхід, бібліосемантичний, 

порівняльного і статистичного аналізів, логічного узагальнення.  

Результати дослідження. Протягом останніх трьох років населення області скоротилось на 

29,0 тисяч осіб (2,7%) за рахунок природних втрат та міграційного відтоку. Питома вага 

населення у віці 60 років і старше становить 25% ("дуже високий рівень демографічної 

старості"). Показник народжуваність з 2015 року по 2018 рік зменшився з 8,8 до 7,3 на 1000 

населення. Порівняно з 2015 роком спостерігається незначне зниження смертності з 17,0 до 

16,0 на 1000 населення. Смертність жителів сільської місцевості в 1,5 рази вище. Природний 

приріст населення має від’ємне значення і становить (-8,7) проти (-8,2) в 2015 році. 

Вирішальний вплив на смертність населення має рівень смертності від хвороб системи 

кровообігу, який складає 65%  у структурі смертей  (10,4 на 1000 населення). Протягом 2018 

року померло 2907 осіб працездатного віку, тобто 17% від всього померлого населення (4,7 

осіб на 1000 населення). Показник поширеності хвороб у 2018 році склав 172 016,9 на 100 

тис. населення, що більше показника  2015 року – 171 620,1 на 100 тис. населення. Основну 

питому вагу в структурі загальної захворюваності склали хвороби системи кровообігу – 

39,1%. На другому місці хвороби органів дихання – 12,6%. Третє місце посіли хвороби 

системи органів травлення – 11,8%. Показник первинної захворюваності лишається високим 

– 52 088, 4 на 100 тис. населення. Відмічається збільшення показника захворюваності на 

інфаркт міокарду у працездатному віці – 130,41 на 100 тис. працездатного населення  проти 

80,76 за 2016 рік. Показник захворюваності на інсульт також зріс з 315,32 за 2016 рік до 

344,03 на 100 тис. населення в поточному році. 

Висновки. Отже, закономірністю сучасних демографічних процесів в області є динамічне 

зменшення чисельності населення, спричинене низкою соціально-економічних чинників. У 

цій ситуації напрями демографічної політики держави мають спрямовуватися передусім на 

посилення соціальної політики та впровадження сучасних методів профілактики основних 

неінфекційних захворювань. 

 

 

Дробишева А. А. 

ВПЛИВ АНАТОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗВ’ЯЗОЧНОГО АПАРАТУ 

ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБУ НА ЧАСТОТУ ПЕРЕЛОМІВ ЩИКОЛОТКИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц.. С. О. Дубіна 

наук. керівник – асист. Н. М. Радченко 

 

Актуальність. В даний час травматизм знаходиться на другому місці серед причин 

тимчасової непрацездатності населення, чітко проглядається тенденція збільшення кількості 

травм. Серед них переломи щиколотки, що складають 20-23% від усіх пошкоджень кісток 

скелета. Виникають в результаті безпосереднього удару в область щиколоток або ж, при 

механічному зусиллі, яке формує нехарактерні гомілковостопного складу руху з 

перевищенням його механічних і фізіологічних можливостей: відведення і приведення, 

супінація і пронація, еверзію та інверзію. Така складна біомеханіка травми призводить до 

виникнення великої кількості різновидів переломів дистального кінця гомілки. За 

локалізацією вони поділяються на перелом: зовнішньої, внутрішньої, відразу обох 
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щиколоток, та трьохщиколотковий (перелом зовнішньої, внутрішньої та заднього краю 

великої гомілкової кістки). 

Мета дослідження. Виявити найчастіший перелом щиколотки та з якою анатомічною 

особливістю. це пов’язано. 

Матеріали та методи дослідження. Проведений статистичний аналіз постраждалих 

звернувшихся за допомогою до КНП «ОЛІЛ м. Маріуполь» за 2019 рік.  

Результати дослідження. Дослідження показало, що переломи зовнішньої щиколотки є 

найбільш частими і складають 62%, внутрішньої 6%, водночас зовнішньої та внутрішньої 

16%, і зовнішньої, внутрішньої та заднього краю великої гомілкової кістки 16%. Серед всіх 

переломів 36% зі зміщенням кісткових відламків: з яких 22% це перелом зовнішньої гомілки 

зі зміщенням, 2% внутрішньої, 50%  при переломі водночас двох гомілок, 26% 

трьохщиколотковий перелом зі зміщенням.  Кількість пацієнтів віком 18-40 років складає 

38%, 40-60 років 40%, 60-та більше років 22%.  

Середній вік постраждалих 46 років які складають основну групу працюючого населення. 

Висновок. Перелом зовнішньої щиколотки зустрічається набагато частіше ніж внутрішньої, 

що з анатомічної точки зору обумовлено тим, що зовнішня гомілка знаходиться на 

латеральній поверхні, через що, на неї досить часто приходить прямий удар, та зв’язувальним 

апаратом гомілковостопного суглобу. На медіальній поверхні знаходиться дельтоподібна 

зв’язка досить широка, яка добре фіксує внутрішню щиколотку з таранною кісткою. На 

латеральній поверхні знаходяться передня та задня таранно-малогомілкова і п’яточно-

малогомілкова зв’язки які добре виконують свою функцію при звичних рухах у 

гомілковостопному суглобі, але не можуть запобігти нехарактерні для цього суглобу рухи. 

При підвороті стопи всередину (супінація і приведення) стопа на мить опиняється в 

положенні різкої внутрішньої ротації. Внаслідок цього задній відділ зовнішнього краю блоку 

таранної кістки впирається в зовнішню кісточку і викликає її перелом.  

 

Дробишєва А. А. 

ТЕРАТОГЕННА ДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВАГІТНОСТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол.н., с.н.с., доц.. О.В. Федотов 

наук. керівник  – д. біол. н., с.н.с., доц.. О.В. Федотов 

 

Актуальність. Вагітність є найважливішим періодом у житті кожної жінки, і в той час 

найскладнішим, тому що, вона відповідальна не тільки за себе, а й за свою майбутню дитину. 

Організм жінки докладає багато зусиль на виношування дитини, й віддає багату кількість 

своїх мікроелементі для розвитку плода. Саме тому, необхідно ретельно слідкувати за усім, 

що вживає жінка під час вагітності, так як все це може потрапити і до дитини. Особливу 

увагу слід приділити лікарським засобам, бо в період вагітності у жінок знижується імунітет і 

вони стають більш вразливі до певних захворювань, через що багатьом доводиться приймати 

різноманітні групи лікарських засобів . 

Мета дослідження. Виявлення лікарських засобів які найчастіше приймають вагітні, та їх 

вплив на плід у різні строки вагітності. 

Матеріал та методи дослідження. Статистичні дані ВООЗ, та аналіз фармакологічного 

впливу на організм вагітної та дитини. 

Результати дослідження. Згідно даним ВООЗ більше 90% жінок під час вагітності 

застосовують лікарські засоби. Встановлено, що близько 15% жінок приймають лікарські 

засоби в перші шість місяців вагітності, 75% з них - від 3 до 10 препаратів. Лікарські 

препарати призначають вагітним в 38% випадків звернень до лікаря. Найбільш часто під час 
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вагітності призначаються вітаміни, препарати заліза для профілактики та лікування анемії, 

антибактеріальні засоби. 

Висновки. Під час вагітності всім жінкам лікарі призначають вітаміни, але необхідно чітко 

дотримуватись призначень лікаря, так як тератогенний ефект може спостерігатися не тільки 

при дефіциті, але і при надмірному вмісті вітамінів в організмі. Перш за все назначають 

фолієву кислоту, так як під час вагітності потреба в ній подвоюється. Передозування вітаміну 

В9 у новонароджених малюків проявляється порушенням зору, уповільнення пізнавальних 

здібностей і підвищення частоти захворюваності на бронхіальну астму, екзему і ожирінням у 

цих дітей в подальшому. Надлишок вітаміну С може призводити до виникнення 

хромосомних порушень. Великі дози вітаміну Д можуть сприяти на кальцифікацію органів, 

виведення кальцію з кісток скелета плода і зниження вироблення гормону паращитоподібних 

залоз. Застосування вітаміну А в критичні періоди розвитку органів і систем може 

призводити до формування множинних вад розвитку у плода, пороки серця і судин, 

дисморфізм вушних раковин. 

Дудко Ю. С. 

ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ РОДУ CANDIDA У ПАТОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА СУЧАСНІ 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник – П. Г. Коваленко 

 

Актуальність. Серед мікотичних інфекцій кандидоз посідає одне з провідних місць. 

Захворюваність на кандидоз зростає в усьому світі, і це пов'язують з широким застосуванням 

антибактеріальних препаратів, гормональних засобів, цитостатиків, зі збільшенням спектру 

захворювань, що створює сприятливий фон для розвитку кандидозних захворювань. 

Кандидоз – опортуністичне інфекційне захворювання людини, що викликається 

дріжджоподібними грибами роду Candida. Кандиди належать до умовно-патогенних 

мікроорганізмів, їх вірулентність для людини коливається в широких межах, а здатність до 

хвороботворних дій залежить від стану макроорганізму. 

Метою роботи. Вивчення рівня колонізації кандидами з різного біологічного матеріалу.  

Матеріали та методи. Використання мікроскопічного методу, стерильні ватні тампони, 

середовище Сабуро та CHROMagar Candida. 

Результати. Етіологічним агентом захворювання часто виступають C. Albicans, C. Tropicalis, 

C. Krusei, C. Guillermondii, C. Lusitaniae, C. kefir. Було вивчено статистичні дані 

бактеріологічної лабораторії КНП «Поліклінічне обʼєднання» Міської ради м. 

Кропивницького» видового складу грибів роду Candida, виділених із різного біологічного 

матеріалу за період 2018-2019 рр. При дослідженні мазків із зіву виявлено гриби роду 

Candida Albicans 59 випадків, C. Kefir 4 випадки, C. Krusei 6 випадків, C. Tropicalis 2 випадки, 

C. Guilliermondii 2 випадки, які були збудниками отоларингологічних захворювань, а також у 

ВІЛ-інфікованих. При дослідженні сечі було виявлено C. Albicans 8 випадків, C. Kefir 2 

випадки, C. krusei 4 випадки, які були збудниками гінекологічних захворювань. Отримані 

дані засвідчили: виділення грибів роду Candida є діагностично значущим. Традиційне 

використання для первинного посіву середовища Сабуро, що містить глюкозу і пептони, а 

також культури грибів виділяли на CHROMagar Candida , куди вносили по 0,1 мл 

підготовлених зразків. Відомо, що в основі диференціації C. Albicans на хромогенному 

середовищі покладено здатність грибів цього виду продукувати ІN-ацетилгалактозамінідазу, 

яка й зумовлює хромогенні або флюорогенні зміни доданих до середовища субстратів 

гексозамінідаз.  
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Висновки. Дріжджоподібні гриби роду Candida, особливо Candida Аlbicans, володіють усіма 

ознаками патогенного мікроорганізму: вони фіксуються на слизових оболонках, колонізують 

і пенетрують їх, здатні до розмноження і росту в макроорганізмі. Оскільки дріжджоподібні 

гриби роду Candida найбільш часто виділялися при дослідженні зіву, саме цей матеріал 

становить найбільшу небезпеку ендогенного поширення кандидозної інфекції. Виділення із 

клінічного матеріалу культур дріжджоподібних грибів за допомогою хромогенного 

середовища дозволяє виконати попередню ідентифікацію C. Albicans безпосередньо в 

первинних посівах клінічного матеріалу. 

 

Ебделгані Хітахам 

НАУКОВО-МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра української та російської мови 

зав. кафедрою – к. філол. н. В. В. Краснощок 

наук. керівник  – к. філол. н, В. В. Краснощок 

              

Метою нашого дослідження є науково-медичні терміни як мовні знаки, що репрезентують 

поняття спеціальної, професійної галузі науки або техніки, становлять суттєву складову 

науково-медичних текстів і одну з головних труднощів при виявленні їх відповідників у 

рідній мові. Для правильного перекладу медичного терміну та встановлення відношення, у 

яке вступають терміни в англійській та українській мовах (еквівалентності, перетину, 

включення та безеквівалентності), важливо знати його словотвірну і морфологічну структуру 

та семантичні відмінності від загальнонародних слів.  

    В словах загального вжитку виражається, насамперед, інформація про предмети та 

явища, що чуттєво сприймаються; про емоційно-вольові стани свідомості, які пов’язані з 

впливом на неї цих предметів та явищ. В термінах на перший план виходить інформація про 

логічні узагальнення певних сторін та ознак, які притаманні групам, класам однорідних за 

цими ознаками предметів та явищ. Емоційно-вольова сфера свідомості не діє, відповідні 

компоненти в загальному значенні терміну стерті або повністю відсутні. Зауважимо, що 

вищезазначене не означає, що слова загального вжитку логічно не узагальнюють предмети та 

явища світу. Ступінь узагальнення тут інший, свідомість не піднімається на рівень 

відволікання логіки від емоцій. Відволікання логіки від емоційних виявлень у терміні 

допомагає уточненню його значення, збільшує ступінь його визначеності, а термін і слово 

різняться у наступному: 

             -    значення терміна співвідносить його насамперед не з окремим предметом, а з 

класом, рядом, типом; значення слова-нетерміна співвідносить його, насамперед, з 

конкретною річчю; 

             -  значення терміна співвідносить його з необхідністю дефініювання; не термін такої 

властивості не має, хоча й не виключає дефініцію; 

             -  значення терміна логічно співвіднесено зі значенням інших термінів в межах певної 

термінологічної системи; слово загального вжитку включене в систему слів з різноманітними 

емоційними, логічними , естетичними ознаками; 

             -  значення терміна співвіднесено з певною професійною діяльністю; нетермін 

засвоюється поза межами професійного відношення до дійсності. 

Висновок. Основна маса медичної термінології не входить до складу загальнолітературної 

мови і залишається зрозумілою лише спеціалістам певної галузі знань. Незважаючи на це, 

контекст відіграє  дуже важливу роль, тому що значна частина термінів є загальновживаними 

словами, які вживаються в спеціальних значеннях. Контекст допомагає виявити чи слово 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

63 

 

використане у своєму традиційному значенні, чи в спеціальному медичному та конкретні 

випадки вживання багатозначних термінів. 

Ергашева Сєварахон 

ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ 

В УЗБЕЦЬКІЙ МОВІ В ДЕРИВАЦІЙНОМУ АСПЕКТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра української та російської мови 

зав. кафедрою – к. філол. н. В. В. Краснощок 

наук. керівник – к. філол. н., доц. О. Л. Ріжняк 

 

Актуальність. Безперечно, що для повноцінного опанування своєї професії кожна людина 

повинна добре знати свою спеціальну термінологію. Але термінологічна лексика - одна з 

найбільш мобільних лексико-тематичних груп, тому що першою реагує на будь-які зміни в 

науці та техніці. Саме тому вивчення термінології в цілому і медичній практиці зокрема 

здається нам актуальним і необхідним. 

Метою нашого дослідження є вивчення офтальмологічної термінології в сучасній узбецькій 

мові з точки зору походження та утворення (генетично-дериваційний аналіз). Нагадаємо, 

що професійною мовою лікарів усього світу в цілому та в Узбекистані зокрема і досі 

залишається латина. Вважається, що в своїй роботі медики і фармацевти Узбекистану 

використовують понад 60 відсотків слів латинського та грецького походження. Порівняйте, 

наприклад, відомі синоніми: офтальмолог (грец.) - окуліст (лат) - власне узбецьке 

найменування-кальку ko’z shifokori. Як розмовний варіант іноді використовується 

суфіксальне російське утворення глазник (від рос. глаз). 

Таким чином, замість одного очікуваного найменування лікаря вузької спеціалізації маємо 

цілий синонімічний ряд з як мінімум чотирьох найменувань різного походження 

(латинського, грецького, російського та узбецького), домінуючим номінативом в якому 

можна вважати латинський термін окуліст як найпоширеніший і нейтральний. 

Подібне: bulbus oculi- глазное яблоко - ko’zoynak, coniuctivitis - конъюктивит -

kon’yuktivit, cornea –роговица - shox parda, pupilla - зрачок - qorachiq , lens crystallina - 

хрусталик - optikasi , sklera - склера - sklera , myopia – близорукость - uzoqni ko’rmaslik, 

cataracta - катаракта - catarakta, hyperopiya - дальнозоркость - uzoqni ko’rmaslik. 

Нагадаємо, більшість лікарів країни, особливо старшого покоління, частіше зазвичай 

використовують терміни саме російського походження: глазное яблоко, конъюктивит, 

роговица, зрачок, хрусталик, склера, близорукость, катаракта. Серед основних способів 

утворення власне узбецьких термінів можна виділити суфіксацію, словотвірні кальки, 

складні і метафоричні найменування. 

Отримані результати дослідження апробовані на засіданні студентського наукового 

гуртка «Лінгва» та можуть бути сформульовані у вигляді наступних висновків: 

1. Основу офтальмологічної термінології в узбецькій мові становлять слова латинського та 

російського походження. 

2. Більшість власних узбецьких термінів утворені засобом калькування відомих 

інтернаціональних найменувань. 

3. Наявність великої кількості термінологічних синонімічних рядів свідчить про необхідність 

реформування всієї офтальмологічної системи найменувань. 
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Жданов С. І,. Жолнерчик А. В., Тарасова І. О. 

РЕЙТИНГ ХАРЧОВИХ АЛЕРГЕНІВ, ЯК ТРИГЕРНИХ ФАКТОРІВ ПРИ РІЗНИХ 

АЛЕРГІЧНИХ СТАНАХ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівники – д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева, к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

  

Актуальність. В зв’язку з постійним збільшенням захворювань на алергію у світі й в 

Україні, проблеми впливу тригерних факторів, зокрема харчових алергенів, на розвиток 

алергійних процесів, є актуальною темою сьогодення. 

Метою роботи було дослідження харчових алергенів, як тригерних факторів у розвитку 

різних алергійних станів у населення Донецького регіону. 

Матеріали та методи. Аналіз та встановлення частоти виявлення причинно-значимих 

алергенів за даними результатів імуно-алергологічного аналізу щодо наявності  алергії у 

хворих за власним методом (О.А. Ракша-Слюсарева, О.А.Слюсарев, 2006) проаналізовано 

результати досліджено 200 пацієнтів з різними алергічними захворюваннями, згрупованими 

у 3 групи за локалізацією основного процесу. 1 група хворих являла осіб з ураженнями 

слизової носа (вазомоторні риніти). 2 група складалась з хворих, які мали алергічні ураження 

нижніх дихальних шляхів  (обструктивний бронхіт, бронхіальна астма). До 3 групи були 

віднесені хворі на алергію з ураженнями шкіри (кропив’янка, екземи, атипові дерматити). 

Результати. В результаті проведених досліджень встановлено, що серед причинно-значимих 

алергенів продуктів харчування білкової природи (яловичина, свинина, курятина, яйця, 

молоко) частота виявлення алергії до яловичини у хворих 2 групи – 50±5,0%, порівняно з 1 та 

3 групою хворих була значно та вірогідно вищою (Р<0,05). Частота виявлення алергії до 

свинини була високою у хворих всіх груп. При цьому у осіб 3 групи цей показник був 

вірогідно вищим, ніж у осіб 1 та 2 групи (Р<0,05). Частота виявлення алергії до курятини 

була найвищою у хворих 2 групи, становила 78±4,6%, і була вірогідно вищою за показники 1 

та 3 груп (Р<0,05). Частота виявлення алергії до курячого яйця була майже однаковою в осіб 

з 2 та 3 групи й вірогідно вищою(Р<0,05) за показники 1 групи – 38±6,1 %. Частота  

виявлення алергії до риби була найменшою  в осіб 1 групи (40±9,8%). Ці відмінності були 

вірогідними (Р<0,05) щодо показників 2 групи й не мали вірогідних відмінностей від таких в 

осіб 3 групи. Частота виявлення алергії до молока була найвищою у осіб 3 групи (87,5±3,5%), 

а найменша у осіб 1 групи. Алергія до молока у осіб 1 та 2 групи мали вірогідні відмінності 

(Р<0,05). У осіб всіх досліджуваних груп були також встановлені вірогідні відмінності щодо 

частоти виявлення сенсибілізації до таких груп харчових продуктів, як: злаки, овочі, фрукти 

та смакові продукти.    

Висновки. Отримані результати в перспективі можуть стати базовою основою для розробки 

адекватної дієти та методичних рекомендацій лікування хворих з різною алергічною 

нозологією.  

 

Жолобова В. Ю. 

ФУЛЕРЕНИ. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії № 1 

зав. кафедрою – к. біол. н., доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник  – к. хім. н., доц. Н. І. Євграфова 
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Світ розвивається. Не стоїть на місці й медицина – розробляються ліки проти 

різноманітних захворювань різної тяжкості. Одним із важких недугів вважається рак. 

Найперспективнішими речовинами в розвитку ліків проти онкологічних та багатьох інших 

захворювань є фулерени. 

Перш ніж почати розмову про їх роль в медицині, треба дізнатися історію відкриття і 

зрозуміти, що це за речовини. 

У 1985 році Роберт Керл, Гарольд Крото і Річард Смоллі абсолютно несподівано 

відкрили принципово нове вуглецеве з'єднання – фулерен, унікальні властивості якого 

викликали цілий шквал досліджень. У 1996 році першовідкривачам фулеренів присуджена 

Нобелівська премія. 

Фулерен –  унікальна симетрична молекула, що має сферичну форму і містить 60 

атомів вуглецю, які розташовані у вершинах правильних 12 п'ятикутників і 20 

шестикутників. Він є сильним акцептором електронів у присутності багатьох органічних і 

неорганічних донорів. Це пов'язано з його високою електронегативністю, в хімічних реакціях 

фулерен поводиться як сильний окислювач і здатний приєднувати до себе до шести вільних 

електронів. Функціоналізовані фулерени діляться на два класи: екзоедральні – з 

заступниками за межами ядра й ендоедральні – з захопленими молекулами всередині ядра. 

Фулерени досить легко розчиняються в неполярних розчинниках, але практично нерозчинні в 

полярних і воді, що є головною проблемою в їх використанні в біології та медицині, 

наперекір великому біологічному потенціалу. Тому основним завданням є отримання 

модифікацій з метою надання йому водної розчинності.  

Молекула фулерену має високу хімічну активність – здатність приєднувати різні 

радикали, зокрема біологічно активні, тому демонструє високу антиоксидантну активність. 

Вона здатна легко проникати через ліпідні мембрани в клітину. Транспортується всередину 

мітохондрій, тому фулерени представляють інтерес як нейропротекторні агенти. 

Деякі похідні фулерена мають високу противірусну активність відносно вірусів простого 

герпесу, грипу А та цитомегаловірусу людини. Фулерен-пірролідони проявляють 

протимікробну активність. Існує кілька варіантів спроби використання фулеренів в 

протипухлинних препаратах. Перший спосіб – водорозчинні ендоедральні фулерени з 

радіоактивними ізотопами. Другий – похідні фулеренів з модифікованою поверхнею. Третій 

– світлочутливі речовини з фулеренами у фотодинамічній терапії, які при поглинанні світла 

генерують активні форми кисню. 

Отже, можна зробити висновок, що фулерени та його похідні мають антивірусну, 

антибактеріальну та протипухлинну активність, нейропротекторні та фотодинамічні 

властивості й можуть бути використані для доставлення фізіологічно активних молекул у 

клітини-мішені. 

 

Журба А. М. 

ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ І 

МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – к. філол. н. О. В. Самойленко 

наук. керівник  – к. філол. н. О. Й. Бурковська 

 

Мета: вивчити явище полісемії в англійській мові; зіставити це явище в українській та 

англійській мовах, проаналізувати можливі помилки при перекладі медичної термінології, 

уникнення неправильного тлумачення тексту. 
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Матеріали та методи: матеріалами для дослідження послугували статті медичних журналів 

та англо-український словник медичних термінів та скорочень. 

Результати. Багатозначність в медичній термінології є одним із значних питань 

термінознавства, так як саме в медицині терміни повинні бути найбільш точними і 

конкретними, беручи до уваги сферу їх використання. Лінгвістична назва явища 

багатозначності - "полісемія": від грецьких слів 'поли' - 'багато' і 'сема' - 'значення'. Даний 

феномен і призводить до помилок, нерозуміння і неправильного тлумачення, що надзвичайно 

критично для медицини.  

Серед специфічних особливостей медичного перекладу варто відзначити велику 

кількість термінів, що вимагають точного та однозначного перекладу на іноземну мову та 

навпаки. Таким чином, в англійській мові іменник "medicine",окрім єдиного поняття 

«медицина», означає «терапію». Український термін «медицина» означає тільки «сукупність 

наук про хвороби людини, їх лікування та попередження» і не може бути механічно 

використаний його англійському аналогу.  

Також розбіжності в значеннях слів "medicine" і "медицина» виражаються  в сфері 

переносних значень: так, англійське слово "medicine" в своїх переносних значеннях означає: 

1) рідкі ліки, прийняті всередину, мікстуру (на відміну від, "lotion", "medical preparation", 

"pill", "injection", "ointment", та ін.); 2) чаклунство, магію; 3) талісман, амулет; українське ж 

слово «медицина» має зовсім інше переносне просторічне значення «медик, лікар, лікарі», 

яке перекладається на англійську мову як "physician", розмовне "doctor". Додаткові 

складнощі при перекладі можуть виникати внаслідок того, що в різних мовах за основу 

номінації взяті різні ознаки явища. Наприклад, англійське слово "lunatic" перекладається як 

«божевільний», а не «лунатик»; «data»- це «дані», а не «дата» і т.п. Також додаткові труднощі 

створюють буквені відмінності алфавітів різних мов (наприклад, англ. AIDS-укр. СНІД, англ. 

DNA-укр. ДНК). Крім того, одні й ті ж позначення мають різні найменування в залежності 

від мови, країни  та континенту. Наприклад, такий термін, як «аналіз крові» можна 

перекласти англійською мовою декількома способами: "blood test" і "blood analysis", хоча 

британські та американські лікарі застосовують окремий термін "complete blood count" 

(CBC), про що не заявлено у словниках. 

Висновки: варто відзначити, що це один з найскладніших видів перекладу, що вимагає 

особливої підготовки фахівця, а також те, що переклад медичної термінології має низку 

лексичних, граматичних і синтаксичних особливостей, які роблять його унікальним. 

 

Засядько О. О. 

ФРАНКЛІНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 2 

зав. кафедрою – к. пед. н. Л. П. Суховірська 

наук. керівники  – к. пед. н. Л. П. Суховірська, к. пед. н. О. М. Лунгол 

 

Актуальність. Неврологічні захворювання є досить розповсюдженими у сучасному світі та 

вимагають особливої уваги та пошуку нових методів лікування. Сучасна медицина 

впроваджує ефективні фізіотерапевтичні методи впливу, що базуються на застосуванні 

спеціалізованих технологій. Франклінізація – одна з методик. 

Мета. Дослідити користь одного з найстаріших методів фізіотерапії – франклінізації – у 

сучасній медицині. 

Матеріали та методи. Проведений огляд літературних джерел. Здійснено огляд та вивчення 

принципу будови та роботи апарату для франклінізації; теоретичний аналіз проблеми 

неврологічних захворювань, оцінка результатів лікування за методом франклінізації. 
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Результати дослідження. На клінічних базах Донецького медичного університету є у 

наявності апарати для проведення франклінізації. Користуючись даною можливістю, було 

проведено дослідження ефективності лікування франклінізацією при неврологічних 

захворюваннях. Метод лікування франклінізацією в своїй основі має вплив постійним 

електричним полем високої напруги (до 50 кВ) на організм. Під час проведення процедури, 

голова хворого ніби стає однією з пластин конденсатора, у той час, коли на відстані, не 

менше 15 см від голови, розміщується інша пластина – електрод. У результаті, електричне 

поле високої напруги, аероіони та хімічні речовини виявляють складну нервнорефлекторну 

дію. Дослідження проводилось із пацієнтами на клінічних базах Донецького національного 

медичного університету, які мають показання до лікування методикою франклінізації. Усі 

досліджувані дали добровільну згоду на використання їх результатів лікування. Процедура 

призначалась при комплексному лікуванні таких розладів, як мігрень, неврастенія, 

порушення періодів сну та неспання та інших різних функціональних розладів центральної 

нервової системи. Так як процедура має свої протипоказання, то пацієнтам з такими 

попередніми діагнозами, як хвороби центральної нервової системи органічної природи, 

пневмонія, перенесений інфаркт, бронхіальна астма та порушення кровообігу головного 

мозку (у період перших трьох місяців), вона не призначалася. У ході лікування формувався 

седативний ефект, так як відзначалось посилення гальмівних процесів у корі та підкіркових 

центрах головного мозку. Франклінізація також впливала на інші зміни у центральній 

нервовій системі, серед яких поліпшення загального самопочуття, підвищення 

працездатності та посидючості, підвищення апетиту та нормалізування сну. 

Висновки. Проведені дослідження наглядно свідчать про те, що методика використання 

франклінізації при необхідності усунути проблеми неврологічного характеру є однією з 

найкращих. Після процедури основні процеси нервової діяльності досягають оптимальних 

показників. 

Зьома Є. В., Романюк В. М. 

АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПСИХО- 

ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ, ЯК СКЛАДОВОЇ ПСИХОНЕЙРОІМУННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівники – к. мед. н, д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева 

 

Вступ. Психо-емоційні стани - психічні стани, які виникають в процесі життєдіяльності 

суб'єкта і визначають не тільки рівень інформаційно-енергетичного обміну, але і 

спрямованість поведінки. Емоції керують людиною набагато сильніше, ніж це здається на 

перший погляд. Факт впливу емоційного стану на когнітивні процеси встановлено досить 

давно. Проте, навіть у наш час – розвинутих технологій, достовірно невідомо, як саме 

відбувається цей вплив. Це є результатом того, що, по-перше відчувається недостатність 

теоретичних пояснень емпірично отриманих даних (спостереження, експеримент, 

порівняння), по-друге, звертає увагу на складності, пов'язані із занадто сильною залежністю 

результату експериментів від специфіки методичних прийомів роботи з емоційними станами 

в кожному окремому випадку. Ми вирішили проаналізувати взаємозв’язок  психо-емоційного 

стану і успішності студентів Донецького національного медичного університету. До того ж, 

навчання саме у медичних закладах вважається однією з найвиснажливіших та 

найскладніших.  Про результати цього впливу можна буде судити за успішності студентів. 

Мета. Проаналізувати залежність успішності студентів від психо-емоційного стану, як 

складової психонейроімунної регуляції 
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Матеріали та методи. Дослідження показників психо-емоційного стану проводилися у 20 

умовно здорових осіб, студентів Донецького національного медичного університету, за 

допомогою тестування. Показники психо-емоційного стану оцінювали за наявністю 

депрессії, посттравматичного стресу, тривоги, вживання алкоголю. Дані, про щодо успіхів у 

навчанні були надані викладачами Донецького національного медичного університету. 

Результати досліджень. Було встановлено прямий зв’язок між психо-емоційним станом 

студентів та їхньою успішністю у навчанні. Проведені дослідження психо-емоційного стану 

студентів показали, що 40% респондентів мають психо-емоційні розлади. При цьому серед 

цих студентів 37,5% мають незадовільні оцінки. Зокрема один з респондентів-студентів має 

дуже високі показники посттравматичного стресу, депресії та тривоги, які пов’язані з місцем 

проживання на момент активних бойових дій в зоні проведення ООС, що призводить до 

незадовільних показників у навчанні. У студентів з хорошими та відмінними показниками 

навчання реєструються високі показники розладу психо-емоційного стану (25%), з них: 

депресія (5%), посттравматичний стрес(15%) та тривога (5%). Також за результатами 

тестування виявлено, що респонденти (15%), які мають добрі та високі успіхи у навчанні, 

схильні до систематичного та надмірного вживання алкогольних напоїв. 

Висновки. Зрушення психоемоційного стану, такі, як депресія, посттравматичний синдром 

мають негативний вплив на успіхи в навчанні. 

 

Ісаєнко С. В. 

ТРУДНОЩІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ 

СКОРОЧЕНЬ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №2 

зав. кафедрою – к. філос. н. В. А. Ігнатьєв 

наук. керівник  – А. В. Сьомак 

 

Актуальність. У наш час англійська мова має тенденцію до компресії та економії мовних 

засобів, а кількість наукових термінів, що заміняються абревіаціями або скороченнями, 

зростає. Це робиться з метою спрощення їх загального розуміння й вимовляння. З одного 

боку, спрощується використання складних термінів, але з іншого, виникають певні труднощі 

при їх перекладі. Не оминуло це і галузь медицини. Крім того, в цій галузі питання 

правильного перекладу скорочення може мати вирішальне значення, адже на кону здоров’я і 

життя людини. 

Мета дослідження: розглянути основні види перекладу деяких англомовних скорочень та 

визначити труднощі, які можуть виникнути у студента-медика при їх перекладі. 

Матеріал і методи. Аналіз найпоширеніших англійських скорочень, які використовуються в 

англомовній та україномовній медичній літературі та словниках. 

Результати досліджень. Зараз існує три тенденції перекладу англійських скорочень на 

українську мову: 

Транслітерація. Вона використовується для перекладу скорочення засобами іншої 

алфавітної системи. Напр.: англ. PPD – «purified protein derivative» відповідає укр. ППД - 

"очищений білковий дериват". Особливістю цього виду перекладу є відсутність 

розшифрування його компонентів українською. Запозичується зовнішня оболонка й поняття 

як єдине ціле. При розумінні цих скорочень постає проблема – можливість їх розшифровки 

українськими термінами. При цьому, його трактування може бути неправильним. 

Запозичення скорочення в початковому вигляді (іноземною мовою), напр..: англ. AV – 

«atrioventricular» в укр. відповідає AV – «передсердно-шлуночковий»; МНС – «major 

histocompatibility complex» – головний комплекс гістосумісності. При перекладі цих 
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скорочень потрібно розшифрувати їх мовою оригіналу, а вже потім перекласти українською. 

Для цього потрібно користуватися спеціальними словниками. При використанні цього 

способу можна також використовувати українські відповідники скорочень, такі як: AV – АВ, 

MHC – ГКГ. 

Створення адекватної абревіатури з українських термінів, напр.: англійській 

абревіатурі PCR – «polymerase chain reaction» відповідає українська ПЛР – «полімеразна 

ланцюгова реакція»; HDL - "high density lipoproteins" – ЛПВЩ – "ліпопротеїди високої 

щільності". Для їх перекладу також потрібно користуватися словниками скорочень. 

Висновок. Оскільки навіть незначна помилка в трактуванні медичного тексту може 

призвести до тяжких наслідків для пацієнта, студенту-медику треба пам’ятати наступне: 

При перекладі англійського скорочення – треба підібрати вірний український відповідник. 

При розшифруванні українських скорочень треба пам’ятати, що воно може бути 

транслітероване з іншої мови. 

Найголовніше правило – це використання спеціалізованих словників. 

 

Ісаєнко С. В. 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИПРОМЕНЕВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З 

ПРОФІЛАКТИЧНОЮ МЕТОЮ НАСЕЛЕННЯМ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою – д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник  – асист. Ю. Є. Шиморова 

 

Актуальність. За даними статистики на 2016 р. тривалість життя в Кіровоградській області 

значно нижче, ніж в інших областях, а за кількістю злоякісних новоутворень вона посідає 

перше місце в Україні. Одна з причин цього – географічне положення, що характеризується 

підвищеним радіаційним фоном і високою кількістю радіоактивних ізотопів у воді. 

Мета дослідження. Визначення доцільності використання протипроменевих лікарських 

засобів для профілактики наслідків радіаційного забруднення в побуті. 

Матеріал і методи. Теоретичний аналіз фармакологічної літератури та наукових публікацій. 

Результати. Протипроменеві препарати – це лікарські засоби, що знижують прояви 

радіаційного ураження організму при їх використанні до опромінення або в ранні строки 

після нього. Їх класифікують на: 

 - Радіопротектори, які запобігають розвитку «оксидаційного стресу» в клітинах. Їхня дія 

наступає швидко й продовжується 1-3 години. 

 - Радіомітикатори, які прискорюють пострадіаційне відновлення радіочутливих тканин, 

особливо системи кровотворення. 

 - Радіомодулятори, які підвищують резистентність організму до несприятливих умов, 

включаючи іонізуюче випромінювання. 

 - Засоби для профілактики первинної реакції на опромінення, які використовуються для 

полегшення симптомів променевої хвороби (протиблюватні, протидіарейні) 

 - Засоби, що виводять з організму радіонукліди. Це сорбенти, які специфічно зв’язують певні 

ізотопи і виводять їх з організму. 

  - Радіопротектори та радіомітикатори найефективніші при використанні перед 

опроміненням високими дозами. Вони діють короткий час, але мають сильний токсичний 

вплив на організм.  

У зв’язку з цим, для повсякденної профілактики їх застосовувати недоцільно. Засоби 

для адсорбції радіонуклідів приймати також неефективно через їхню специфічність до 

одного певного ізотопу. Радіомодулятори ж можуть використовуватися для профілактики 
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розвитку «оксидаційного стресу» протягом тривалого часу. До них відносяться природні 

антиоксиданти (вітаміни А, С, Е, біофлавоноїди), стимулятори синтезу білка та нуклеїнових 

кислот (інозин), адаптогени (препарати женьшеня, елеутерокока, лимонника) та ін.. В 

терапевтичних дозах вони нетоксичні та не мають побічної дії, можуть назначатися 

пожиттєво. 

Висновки. Для профілактики ураження малими дозами радіації в побуті з усього 

перерахунку протипроменевих препаратів доцільніше всього використовувати 

радіомодулятори. Вони мають велику кількість переваг над іншими засобами, а саме: низька 

токсичність, відсутність побічних реакцій, тривала дія, загальна доступність, невисока ціна. 

Інші ж групи препаратів призначаються тільки за суворим призначенням, і при тривалому 

використанні можуть принести більше шкоди, ніж користі. 

Каземирова В. С. 

ВПЛИВ ГЛІЦИНУ НА СТАН СНУ ЛЮДИНИ ЗА ТИПОМ ХРОНОТИПА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фізіології та  патологічної фізіології № 1 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

наук. керівник – д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

 

Актуальність. В останні роки істотно зріс інтерес до психотропних властивостей природних 

метаболітів і, зокрема, амінокислоти гліцину. Як показано в дослідженнях, на 

експериментальних тваринах і людях, препарат має стимулюючу дію на пізнавальні, перш за 

все, мнестичні процеси, що поєднується зі здатністю викликати м'який снодійний і 

заспокійливий ефекти. Ці властивості знайшли клінічне застосування при лікуванні 

органічної розумової недостатності різного генезу, безсоння, невротичних розладів. 

Ціль дослідження. Оцінити неефективність дії гліцину та довести, що він є препаратом, який 

може бути ефективним лише у разі потрібного хронотипу людини. 

Матеріал та методи. Спостерігалися  34 пацієнта (у віці 18-22 років)  до і після прийому 

гліцину. Всі пацієнти були розділені на дві групи: дослідну (25 осіб), яка приймала гліцин 

сублінгвально по 0,2 г. 2 рази на день (вранці ввечері) протягом двох тижнів, і контрольну (9 

осіб), які отримували плацебо (сладекс)  за такою ж схемою. В обох групах до і після 

прийому речовин за допомогою відповідних опитувальників і оціночних шкал визначали 

обсяг короткочасної пам'яті, рівень тривожності, тип працездатності, стан сну. Всі 

дослідження проводили двічі на добу в ранці (7.00-9.00) та вечірні (17.00-19.00) години при 

стандартних зовнішніх умовах. 

Результати. Незважаючи на те, що всі обстежені особи були клінічно здорові, як свідчило 

використання модифікованого опитувальника А.М. Вейна і М.М. Яхно, у деяких з них часом 

відзначалися сомнічні порушення. Проявом цього служили труднощі з засинанням або 

пробудженням, поверхневий сон. Ступінь подібних порушень була різною, що 

дозволилоподілити випробуваних на три групи: без відхилень в якості сну (15 осіб), з 

легкими (16 осіб) і більш виразними (3 людини) змінами. Після прйому гліцину відзначена 

тенденція до поліпшення процесу засинання і інших якісних характеристик сну, в результаті 

чого значимо (р<0,05) зросла кількість осіб без порушень сну. 

Висновки. У здорових молодих людей амінокислота гліцин нормалізує психоемоційний 

стан. Це виявляється в поліпшенні показників нічного сну, обмеження тривожності і 

збільшенні обсягу зорової пам'яті. Зроблений висновок збігається з відомими уявленнями про 

доцільність застосування ноотропних засобів, до числа яких відносять гліцин, для 

підвищення загального рівня життєдіяльності людини без ознак патології. З огляду на низьку 

токсичність і високу безпеку препарату, результати цього дослідження дозволяють 

стверджувати, що він, мабуть, більше за інших ноотропів може претендувати на таку роль. 
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Калашникова О. І. 

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗБОРІВ З ГІПОГЛІКЕМІЧНОЮ ДІЄЮ У ХВОРИХ 

НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ II ТИПУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою - д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник  - асист. Л. М. Пальчак ,  В. В. Старостенко 

 

Актуальність. В Україні, за офіційними даними, на цукровий діабет II типу страждає кожен 

п’ятдесятий громадянин. Лікування є довгим і коштовним, тому використання доступних 

лікарських засобів на рослинній основі є актуальним на сьогоднішній часист. 

Мета. Вивчити гіпоглікемічну ефективність препаратів рослинного походження у формі 

лікарських зборів для лікування хворих на цукровий діабет II типу. 

Матеріал і методи. Аналіз сучасних іноземних і національних літературних джерел. 

Результати. Цукровий діабет II типу є порушенням метаболізму, для якого характерний 

високий рівень глюкози в крові за умови резистентності до інсуліну та відносної 

недостатності інсуліну. Лікування  фокусується на зміні стилю життя, зниженні серцево-

судинних факторів ризику та стабілізації рівню глюкози у крові.  Використання лікарської 

рослинної сировини у терапії цукрового діабету II типу має багатовікову історію, що 

підтверджується своєю доцільністю застосуванням у сучасній практиці лікарів-

ендокринологів, які виписують лікарські збори, у склад яких входять кореневища з коренями 

заманихи, пагони чорниці, стулки плодів квасолі звичайної, плоди шипшини, трава хвоща 

польового, трава звіробою, квітки ромашки. Комплекс біологічно-активних речовин з цих 

лікарських рослин проявляє гіпоглікемічну дію за рахунок стимуляції синтезу інсуліну β-

клітинами підшлункової залози, інгібування дії гормонів, що підвищують рівень глюкози у 

крові, стимуляції процесів регенерації β-клітин, впливу на всмоктування, шляхи обміну та 

утилізації глюкози. На жаль, до протоколу лікування цукрового діабету II типу не входять 

препарати на рослинній основі, але їх можна рекомендувати на стадії немедикаментозного 

лікування разом з роз’ясненням пацієнтам необхідності модифікації способу життя та у 

комплексній терапії медикаментозного лікування. Великою перевагою препаратів на 

рослинній основі є низький ризик розвитку гіпоглікемій. 

Висновки. Істотною проблемою у застосуванні збору лікарських рослин є отримання витягів 

з оптимальною кількістю діючих речовин, що не завжди можуть виконати пацієнти. Це 

свідчить про необхідність розробки більш зручних лікарських форм. 

 

Карнач Н. С. 

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОРОНАВІРУСУ 

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, асист. О. А. Кльованик 

 

Актуальність.  Коронавіруси (лат. Coronaviridae) - це сімейство вірусів, що включає на 

січень 2020 року 40 видів РНК-вірусів, об'єднаних в дві підродини, які вражають людину і 

тварин.  На даний час активний штам вірусу 2019-nCov (COVID-19), який належить до 

великої групи коронавірусів.  Розповсюдження цього вірусу викликало неабияку 

стурбованість, на даний час проводяться профілактичні заходи, введено карантин у багатьох 
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країнах світу. У деяких випадках перебіг хвороби - легкий, в деяких - з симптомами застуди 

та грипу, в тому числі з високою температурою і кашлем, в більш складних випадках 

спостерігається задишка. При ускладненому перебігу може розвиватися пневмонія та загроза 

стає смертельною.  

Мета даного дослідження – на основі аналізу статистичних даних розробити функцію 

прогнозу розповсюдження короновірусної інфекції в залежності від кількості заражених. 

Матеріали та методи. Аналіз статистичної інформації щодо розповсюдження хвороби, 

методи математичного моделювання.  

Результати. Оскільки інформація щодо інфікованих постійно змінюється, по перше слід 

зазначити, що наведені дані є достовірними на початок березня 2020 року. Згідно з 

офіційними джерелами інформації на цей час в 63  державах світу є випадки інфікування, в 

п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять: Китай 

(80026),Південна Корея (4335), Італія (1694), Іран (978), Японія (256). Вчені підрахували, що 

приблизною швидкістю розповсюдження вірусу є 3108  нових інфікувань в день.  В 

більшості країн виявляються поодинокі випадки захворювання.  

В рамках цієї роботи на основі світових даних щодо розповсюдження хвороби, було 

розроблено модель прогнозу виникнення легкої, середньої та важкої форми її перебігу та 

вірогідність летальних випадків в залежності від кількості інфікованих. Модель являє собою 

експоненційну залежність, а саме:  

функція 

  прогнозує ймовірність 

важкого перебігу хвороби. Як приклад, за цією залежністю серед 700  інфікованих, 8  буде в 

важкому стані. Для прогнозування летальних випадків було отримано функцію 

та можливий прогноз: при 

інфікуванні 700 людей серед них можливо 152 летальних випадки (22%). І останнім 

статистичним дослідженням було порівняння загальної кількості інфікованих з ймовірною  

кількістю одужавших. В цьому випадку функція прогнозу має вигляд 

. Можна  розрахувати, що з  

700 інфікованих людей ймовірно всього 607 людей одужає повністю (87%).  

Висновок. Для того щоб мінімізувати  кількість летальних випадків потрібно зменшити  

кількість інфікованих. Для цього найкраще підходять карантинні заходи, які діють на  

скорочення кількості контактів між людьми.  

Кіріцева О. А. 

ОТРУЄННЯ: ПОРІВНЮВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ ДИТЯЧОГО 

РЕАНІМАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ М. МАРІУПОЛЬ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – доц. С. О. Дубина 

наук. керівник  – асист. С. М. Азаренко 

 

Отруєння - це захворювання хімічної етіології, що розвиваються при попаданні в 

організм людини хімічних речовин у токсичних дозах, здатних викликати порушення 

життєво важливих функцій та створити небезпеку для життя. Залежно від причини, що 

викликала отруєння, розрізняють: харчові отруєння, отруєння медикаментами і алкоголем, 
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отруєння чадним і світильним газом, отруєння отрутохімікатами, отруєння кислотами і 

лугами. 

Переважне поширення мають побутові отруєння, які включають випадкові (внаслідок 

нещасних випадків), при помилковому прийомі всередину побутових хімікаліїв, 

інсектицидів, медикаментів зовнішнього застосування та інших хімічних препаратів при 

їхньому неправильному використанні або зберіганні.  

До випадкових побутових отруєнь відносяться біологічні інтоксікаціі, що розвинулися при 

укусах отруйних комах і змій, а також харчові отруєння, які бувають двох видів: хімічної 

етіології, наприклад при попаданні в їжу рослинних або тваринних отрут, та інфекційні при 

використанні продуктів, заражених хвороботворними бактеріями. 

Особливо небезпечні дитячі отруєння у віці 5 років, коли діти, залучені зовнішнім 

виглядом ліків або їх упаковкою, глотают яскраво забарвлені таблетки, нерідко покриті 

цукром. Можливі окремі випадки медичних отруєнь у лікувальних установах при помилках у 

дозуваннях ліків або шляхах їх введення в організм. 

Актуальность проблеми. Щороку кількість звернень з отруєннями різної етіології зростає 

найбільш серед дітей віком від одного до п’яти років. Надходження токсичної речовини в 

організм можливе не тільки через рот, але і через дихальні шляхи (інгаляційні отруєння), 

незахищені шкірні покрови і слизові оболонки (перкутальні отруєння), шляхом 

парентеральних ін'єкцій (ін'єкційні отруєння) або введення в пряму кишку, піхву, зовнішній 

слуховий прохід . 

Мета. Розглянути та зробити порівняльний аналіз різноманітних отруєнь серед дітлахів.  

Для подальшого дослідження цієї теми були зібрані та проаналізовані дані за період 2016-

2018 років. Дані були отримані на базі відділення реанімації та інтенсивної терапії дитячого 

віку загального профілю комунального закладу маріупольського територіального об'єднання 

здоров'я дитини та жінки. Оброблені та проаналізовані дані дали наступну статистику: 2016 

рік – 37 звернень, 2017 – 39 звернень, 2018 – 42 звернень. З них до 80% звернень доводиться 

на дітей віком від одного до п’яти років з отруєнням, які класіфікуються як побутові 

(повязані з повсякденним життям людини та зустрічаються у побуті при неправильному 

використанні або зберіганні лікарськіх засобів, домашніх хімікаліїв). Також отруєння могуть 

спостерігатися у дітей перших місяців життя при грудному вигодовуванні, якщо мати 

приймала лікарські препарати. 

Процес отруєння поділяється на 4 періода: скритий, або латентний; період 

резорбтивної дії; період максимальної резорбтивної дії; період відновлення. Насамперед 

необхідно чітко діагностувати вид отруєння, для цього проводяться наступні заходи: клінічна 

діагностика, лабораторна токсикологічна діагностика, патоморфологічна діагностика. 

Висновок. Таким чином, ми бачимо, що за отриманими даними, спостерігається тенденція 

зросту дітей віком з 1 до 5 років з побутовим видом отруєння. Саме тому це питання і є 

актуальним і потребує більш детального вивчення. 

Кіріцева О. А. 

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ПРИВОДЯТЬ ДО ЕМБРІОХОРІАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

ТА ВАГІТНОСТІ, ЯКА НЕ РОЗВИНУЛАСЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник - д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

  

Актуальність. Останнім часом спостерігається тенденція до зростання ембріохоріальної 

недостатності (ЕХН) наслідком чого є вагітність, яка не розвинулася. За даними Всесвітнього 

конгресу акушерів і гінекологів частота вагітності, яка не розвинулася у світі складає 88,6%, 
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в Україні 37%, США 15%, в Англії 62,8%. В останні роки відзначається зростання вагітності, 

яка не розвинулася на 20% . 

Мета дослідження: проаналізувати фактори, які впливають на зростання ЕХН і вагітності, 

яка не розвинулася, зазначити програми обстеження та методи діагностики цих станів. 

Матеріал та методи дослідження: аналіз даних ВООЗ та статистичного звіту центру 

медичної статистики МОЗ в Україні. 

Результати дослідження. Встановлено, що до основних причин зростання вагітності, яка не 

розвинулася, відносяться: багатофакторність етіології та патогенетичних механізмів 

переривання вагітності раннього терміну, відсутність адекватного моніторингу ускладнень і 

недосконалість методів діагностики. Однією з причин вагітності, яка не розвинулася також є 

ембріохоріальная недостатність, на вивчення якої звернено пильну увагу репродуктологів в 

останні роки. Ембріохоріальна недостатність - поєднана патологічна реакція ембріона і 

екстраембріональних структур на різні екзо- та ендогенні порушення материнського 

організму, що призводить до вагітності, яка не розвинулася. 

До етіологічних чинників ЕХН відносять: генетичні, інфекційні, ендокринні, 

імунологічні, анатомічні. До основних патогенетичних механізмів ЕХН відносяться 

десінхронізм і порушення: овогенеза і сперматогенезу, які проявляються патологією 

гаметогенеза і виникненням гаметопатій; запліднення; дроблення; імплантації. У зв'язку з 

цим ЕХН і вагітність, яка не розвинулася, доцільніше вважати патологією ембріонального 

періоду. 

Висновки. З’ясовані певні причини зростання ембріохоріальної недостатності, однак, 

описані випадки які ще чекають на встановлення причин та більш точної діагностики. Тож 

своєчасна діагностика і ефективне лікування ЕХН зменшує ризик розвитку фетоплацентарної 

недостатності в II половині вагітності і сприяє зниженню перинатальної захворюваності та 

летальності.                                                                    

Козирєва В. Л. 

ВПЛИВ БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ПРОТИДІЮ 

ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИМ ІНФЕКЦІЯМ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник –  П. Г. Коваленко 

 

Актуальність. Тема боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями (ВЛІ) вже неодноразово 

піднімалася, адже попри довгі роки наукових досліджень, розроблення цілої системи 

санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів проблема досі є актуальною. 

Захворювання мікробної етіології, що виникають у госпіталізованих хворих у стаціонарах є 

серйозною проблемою для лікувальних закладів, так як вони приєднуються до основного 

захворювання і можуть викликати небажані ускладнення. Доцільність організації 

профілактики та лікування шпитальних інфекцій –запорука зменшення летальних випадків, 

скорочення перебування  хворих на лікарняному, запобігання додаткових витрат на їх 

лікування та скорішому одужанню. 

Мета роботи.  Проаналізувати ефективність бактеріологічного контролю на запобігання 

виникнення та розповсюдження внутрішньо лікарняних інфекцій. 

Матеріали та методи. Когнітивний та бібліосемантичний 

Результати. Під час бактеріологічних досліджень, як правило, особливу увагу приділяють 

виявленню бактерій групи кишкової палички та представників кокової групи. Їх наявність 

розглядається, як порушення санітарного режиму лікувального закладу. До 

внутрішньолікарняних інфекцій зараховують гнійно-септичні інфекції, кишкові, вірусні 
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інфекції. Гнійно-септичні інфекції нараховують приблизно 80 різних збудників та становлять 

75−80% всіх внутрішньолікарняних інфекцій. Частіше за все вони викликаються 

стафілококом, синьогнійною паличкою. Кишкові інфекції становлять 7−12% всіх 

внутрішньолікарняних інфекцій, причому найпоширеніша в цій групі інфекція викликає 

небезпечне захворювання — сальмонельоз. Сальмонели мають велику стійкість до 

антибіотиків та антисептиків. Вірусні інфекції, зокрема вірусні гепатити B, C, D становлять 

6−7% всіх внутрішньолікарняних інфекцій. Інші  внутрішньолікарняні інфекції, до яких 

зараховують грип, дифтерію, туберкульоз становлять 5%. 

Мікробіологічна діагностика внутрішньо лікарняних інфекцій має певні труднощі. Це 

пов’язано з різноманітністю збудників, тобто потребою застосовувати різні методи 

дослідження. При виявленні умовно-патогенних мікроорганізмів, важливе значення має їх 

кількість у досліджувальному матеріалі, а вона може істотно різнитися. Тому необхідно 

проводити видову ідентифікацію та виявляти потенційні патогенні властивості даних 

бактерій. 

Висновки. Стійкість мікроорганізмів до лікарських засобів постійно змінюється. 

Почастішали випадки появи нових штамів, які виділяють ферменти, руйнуючі антибіотики, 

також має місце розвиток транзиторної імунної недостатності.  Все це, нажаль, сприяє 

виникненню шпитальних інфекцій, що істотно погіршує перебіг основного захворювання, а 

іноді й винесення інфекції за межі лікувально-профілактичного закладу. 

  

Козміріді М. О., Літох В. С. 

АНАЛІЗ СТАТИСТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПОШИРЕНОСТІ ПЕВНИХ 

ПАРАЗИТАРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В м. МАРІУПОЛЬ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник  – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

 

Актуальність проблеми. Паразитарні захворювання людини - це окрема група хвороб, всі 

вони провокуються одноклітинними чи багатоклітинними організмами. Паразитарні хвороби 

називають інвазійними хворобами або просто інвазіями. Паразитарні хвороби, викликані 

найпростішими і гельмінтами, зумовлюють високу захворюваність і смертність у всьому 

світі. 

Мета. Статистично обробити результати лабораторних досліджень біологічних випорожнень 

окремої групи пацієнтів м. Маріуполь та розрахувати поширеність певних паразитарних 

захворювань серед цих пацієнтів. 

Матеріал та методи дослідження. Масив результатів лабораторних досліджень 

випорожнень пацієнтів з підозрою на наявність паразитів, віком від 18 до 80 років: 492 – на 

найпростіші та 2020 – на яйця гельмінтів. 

Результати досліджень та їх обговорення. Перша група захворювань, на які звертали увагу 

– це лямбліоз. Він є поширеною хворобою людини, яка зумовлена представником сімейства 

Protozoe – Giardia lamblia. На сьогодні нагромадилася достатня кількість доказів, котрі 

свідчать про здатність лямблій спричинювати кишкові хвороби у формі як епідемій, так і 

спорадичних випадків. Інвазія G. lamblia слизової оболонки тонкої кишки може давати різну 

клінічну картину: від безсимптомного перебігу до уртикарних виявів і діарейного синдрому, 

що особливо тяжко перебігає за виразної імуносупресії.  

В нашому випадку, 23 особи отримали підтвердження діагнозу лямбліоз. Вікова група 

включала в себе пацієнтів віком в діапазоні 45-60 років. Співвідношення по статті становило 

40% - жінки до 60% - чоловіки. Друга група захворювань – аскаридоз (Ascaris lumbricoides), 
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антропоноз, пероральний геогельмінтоз, що характеризується у ранній міграційній фазі 

наявністю алергійного синдрому та ознак ураження органів дихання, а в пізній (кишковій) 

фазі – ураженням травного тракту. Аскаридоз є одним з найбільш поширених гельмінтозів 

людини в Україні і посідає друге місце серед паразитарних інвазій .  

В результаті роботи було встановлено, що 39 осіб мали в своїх виділених яйця 

аскарид. З них 25% жінки і 75% чоловіки, або 10 і 29 осіб відповідно. Основна вікова 

категорія пацієнтів тут становила 35-50 років. До третьої групи відносилося хронічне 

паразитарне захворювання на ехінококоз, яке вражає тварин і людину. Воно викликається 

ціп’яком Echinococcus granulosis (ехінокок), характеризується ураженням внутрішніх органів, 

найчастіше печінки і легенів, з утворенням ехінококових кіст і розвитком серйозних 

порушень функцій уражених органів. Серед наших даних, у 1 пацієнта з підозрою на 

гельмінтоз виявили наявність маркерів ехінококозу. Також встановлено, що у решти 

пацієнтів, після лабораторних досліджень, не встановлено діагнозу паразитарного 

захворювання. 

Висновки. Таким чином, у 5% пацієнтів з групи досліджених діагностовано аскаридоз і у 

22% – лямбліоз. Цікаво відмітити, що на гельмінтози частіше страждають чоловіки у віці 45 

років і більше. Наявність декількох паразитарних захворювань у одного пацієнта в цій роботі 

не розглядалась. 

 

Коломієць А. К. 

ДІАБЕТИЧНА РЕТИНОПАТІЯ ТА СЕКС-СТЕРОЇДЗВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ ГЛОБУЛІН: 

ГІПОТЕЗА ЧИ РЕАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК? 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

наук. керівник – д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

 

Актуальність. Роль статевих гормонів і їх переносників, зокрема секс-стероїд-зв'язуючого 

глобуліну (ССЗГ), в розвитку і прогресуванні ДРП. За даними фази повторного 

популяційного дослідження діабетичних ускладнень Wisconsin Epidemiologic Study of 

Diabetic Retinopathy (WESDR) була показана зв'язок випадків важкої ретинопатії з низькою 

концентрацією сироваткового ССЗГ. 

Мета дослідження: вивчення концентрації ССЗГ в сироватці крові на різних стадіях 

діабетичної ретинопатії у хворих з ЦД2 в поєднанні з ожирінням з урахуванням 

модифікуюмих і немодифікуюмих факторів ризику розвитку і прогресування діабетичних 

мікросудинних ускладнень. 

Матеріал та методи: провести аналіз медичної літератури останніх 10 років. 

Результати. За допомогою одно- і двохфакторного дисперсійного аналізу показано, що 

початкова стадія ДРП (мінімальна і легка непроліферативна ДРП) характеризується 

достовірним підвищенням рівня ССЗГ в сироватці крові у хворих на ЦД2 в порівнянні з 

групою контролю . Виявлено, що при помірній та тяжкій непроліферативній ДРП 

спостерігається найбільше статистично значуще збільшення концентрації ССЗГ в крові в 

порівнянні з ожирінням без ЦД2. На проліферативній стадії ДРП виявлено помірне 

підвищення концентрації ССЗГ в крові у пацієнтів у всіх групах ризику. Показано, що в групі 

порівняння (ожиріння) перевищення референсних значень концентрації ССЗГ в крові було 

переважно за рахунок осіб жіночої статі (40,0±15,59% у жінок vs 23,1±11,67% у чоловіків, 

p<0,01) (формула van der Waerden).  Мабуть, ефекти ССЗГ у чоловіків і жінок з ЦД2 та ДРП 

різні. 
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Висновки. На проліферативній стадії ДРП протекторний ефект ССЗГ на судинну оболонку 

очей зменшується за рахунок зниження його вмісту в крові, зумовленого інсулінотерапією і 

жировою дистрофією печінки, тобто жирова неалкогольна дистрофія печінки чинить, 

можливо, парадоксальний позитивний ефект на перебіг ДРП. 

 

 Коноваленко О. О. 

БОТУЛІЗМ В УКРАЇНІ. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – доц. О. А. Слюсарев 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Л. І. Слюсар 

наук. керівник –  д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева 

 

Актуальність. Поширення у торгівельній мережі України недоброякісної продукції та 

порушення умов приготування харчових продуктів за останні кілька років призвело до 

щорічних спалахів захворювань на ботулізм із летальними випадками. Проблема у тому, що з 

2016 р. протиботулінічна антитоксична сироватка була відсутня у країні, що призвело до 

використання не зареєстрованих препаратів, а у 2017р. отримано 25 доз. У 2019 р. Україні 

закупила 240 доз сироватки (виробництво Канада) за ціною 97 тис. грн. за один флакон.  

Мета дослідження. Визначити вірогідність зараження на ботулізм у мешканців Донецького 

регіону. 

Матеріал та методи. Статистичний, лабораторний, клінічний. 

Результати дослідження. В Україні з початку 2019р. захворіли на ботулізм 102 дорослих і 3 

дитини – 4 загинули. Найбільше випадків зареєстровано у Чернігівській, Житомирській, 

Вінницькій, Запорізькій областях та Києві. У Донецькій обл. у 2019р. – 5 випадків/5 

постраждалих , що нижче ніж у 2018р. (9 вип./9 постраждалих – м. Маріуполь, Слов’янськ, 

Дружківка, Новогродівка, Бахмутський р-н), але вище ніж у 2017р. (4 вип./4 постраждалих, з 

них 2 померлих). 2016р. - 2 вип./2 постраждалих, 2 померлих. Протягом року випадки 

захворюваності спостерігалися у Великоновоселківському районі, м. Маріуполь, 

Краматорськ, Дружківка. Захворювання реєструвалися з червня по грудень. Найбільша 

кількість – у червні. В ході проведених розслідувань встановлено, що 3 випадки пов’язані з 

вживанням риби, придбаної сирою у підприємствах торгівлі, на ринках та виготовленої 

вдома (2 вип. – в’яленої, 1 – соленої). Крім того, 1 вип. пов’язаний з вживанням рибної 

консерви з минулим терміном реалізації та 1 – риби копченої (лящ) невідомого походження, 

придбаної у підприємстві торгівлі. У 3 випадках мало місце порушення технології 

приготування (риба готувалася не патраною). 60% з загальної кількості хворих – чоловіки. 3 з 

5 хворих перебували у стані середньої важкості, 2 – у легкому. Летальні випадки у 2019р. не 

реєструвалися. Середня тривалість перебування на лікарняному ліжку складала 15 діб. У всіх 

випадках біоматеріал доставлявся лікувальними закладами для дослідження на наявність 

ботулотоксину до лабораторних центрів Запорізької, Дніпропетровської та Харківської 

областей. Всього досліджено 5 проб сироватки крові, 3 проби промивних вод, 2 проби 

залишків підозрілого продукту. Діагноз «Ботулізм» підтверджений лабораторно у 1 випадку з 

5 (в пробі залишків риби лящ копчений виявлений ботулотоксин типу Е). 

Висновок. При  беззастережному вживанні неперевіреної рибної продукції чи консервів, 

виготовлених з порушенням технології, є можливість захворіти на небезпечну хворобу. 

Кожен випадок такої безвідповідальності з боку споживача коштує державі 97 тис. грн. 
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Кошман А. В. 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІРУСУ СКАЗУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ СЕЛИЩА МІСЬКОГО 

ТИПУ  ВЕЛИКА НОВОСІЛКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, 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. Епізоотія сказу серед усіх інфекційних хвороб займає особливе місце. Згідно з 

оцінкою ВООЗ, він входить до п’ятірки найбільш небезпечних хвороб, спільних для людей і 

тварин. Численні фактори, серед яких сприйнятливість до збудника широкого кола тварин; 

формування ланцюга циркуляції вірусу із долученням свійських, сільськогосподарських, а 

також диких тварин формують соціальне і економічне значення сказу. Станом на 

сьогоднішній день серед країн Європи, до яких відноситься і наша Україна, ситуація щодо 

сказу є напруженою. На відміну від країн Європи, на території України поряд із класичними 

штамами вірусу сказу, в південно-східному (зокрема Донецькому) регіоні має місце 

циркуляція європейських лісавірусів летючих мишей, що погіршує епідситуацію у цій 

місцевості. Агресія РФ й проведення військових дій на території Донецького регіону впливає 

на екосистеми, призводячи до неконтрольованого розмноження диких тварин та ймовірного 

збільшення популяцій тварин, що хворіють на сказ.  

Мета дослідження: аналіз поширення захворювання на сказ серед мешканців ПГТ  Великої 

Новосілки Донецької області за 2017-2019 рр. 

Матеріал та методи дослідження. Аналіз проводили на основі даних річних звітів 

Великоновосілківської районної СЕС за 2017-2019 рр. у ПГТ Велика Новосілка, люб'язно 

наданих співробітниками СЕС. Протягом  2017-2019 рр. було обстежено 288 осіб, що 

звернулися зі скаргами на укуси і ослизнення різними групами тварин до 

Великоновосілківської ЦРЛ. З них у 2017 році звернулося 114 осіб, 2018 р. – 76 осіб, а в 2019 

р. – 95 осіб. Обстеження включало ізоляцію тварини та нагляд за нею протягом 7-10 днів, 

якщо це було можливо. У разі якщо тварина гинула або неможливо було її спостерігати, 

вважали людину умовно – хворою на вірусний сказ та  розпочинали негайну вакцинацію, в 

залежності від епідемічного стану.  

Результати досліджень та їх обговорення. Протягом останніх трьох років спостерігається 

помітна тенденція до зменшення кількості інфікованих серед населення. Загальна кількість 

умовно - хворих осіб  за останні три роки була 38 мешканців пгт Великої Новосілки, що 

дорівнювало 13,3 ± 0,21% від загальної кількості  постраждалих.  Так,  станом на 2017 р. було 

зареєстровано 23 умовно - хворих на вірус сказу, з загальної кількості осіб, які звернулися за 

допомогою зі скаргами  на укуси і ослизнення  різними групами тварин, що складало 20,2 ± 

0,42 %   та було вірогідно більше, ніж у  2018 р. – 9 пацієнтів, хворих на вірусний сказ, що 

дорівнювало 11,8 ± 0,39%. У 2019 р. спостерігалося зменшення  позитивних випадків майже 

у 1,5 рази у порівнянні з 2018 р. Так, було підтверджено 6 випадків на вірус сказу, що 

становило 6,3 ± 0,25%. 

Висновок. Аналіз динаміки випадків захворювання на сказ серед мешканців ПГТ  Великої 

Новосілки Донецької області за 2017 – 2019 рр. свідчить про циркуляцію вірусу на території 

Донецької області  з циклічним коливанням кількості випадків. 
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Кривощапов Я. О., Онищенко В. І. 

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА 

ПРИКЛАДІ ОКРЕМОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. Н. М. Радченко 

 

Вступ. Сучасна медицина зіткнулася із проблемою швидкого росту серцево судинних 

захворювань (ССЗ). Як наслідок, ССЗ є найпоширенішою у світі причиною передчасної 

смерті. 

Мета. Розробка і апробація різних підходів до аналізу статистичних даних серцево-судинної 

захворюваності на прикладі окремого медичного закладу – кардіологічного відділення 

Обласної лікарні інтенсивного лікування (ОЛІЛ) м. Маріуполь. 

Матеріал та методи. У дослідженні були використані статистичні дані, що були отримані 

кардіологічним відділенням ОЛІЛ м. Маріуполь за 2019 рік. Встановлені можливі причини 

зміни у часі цієї динаміки. Виділені окремі групи серцево-судинних захворювань – ішемічну 

хворобу серця або інфаркт міокарда, гіпертонічну хворобу серця (ГХ), атеросклероз а також 

міокардит, проаналізовано їх статистичний взаємозв’язок та залежність від ектофакторів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що у першому кварталі 2019 р. 

кількість госпіталізованих хворих на ІМ при супутній ГХ (ІМ+ГХ) була на 29% менша ніж у 

другому кварталі. Порівнюючи третій квартал із першим та другим, можемо  побачити, що у 

першому випадку кількість госпіталізованих на 27% нижча, а у другому – на 64%. 

Порівнявши ці дані із повторним ІМ+ГХ можна побачити, що загальна кількість хворих на 

звичайний ІМ+ГХ за три квартали більша ніж у 3 рази, порівняно із повторним ІМ+ГХ. 

Розглядали дані ще одного діагнозу – перенесений в минулому ІМ (перенесений в минулому 

інфаркт міокарда, діагностований за допомогою ЕКГ або іншого спеціального дослідження 

при відсутності в даний час симптомів). За 9 місяців минулого року був лише один випадок 

госпіталізації пацієнта з цією хворобою, але якщо взяти дані госпіталізації на це ж 

захворювання але у супроводі із ГХ, то картина кардинально змінюється. Загальна кількість 

хворих за той же самий період вже становить 33 особи.  

Досліджували ще один показник – кількість днів, що пацієнти провели в лікарні. 

Порівнювали загальну кількість ліжко-днів хворих на ІМ+ГХ із загальною кількістю ліжко-

днів пацієнтів із перенесеним в минулому ІМ, повторним ІМ, а також повторним ІМ+ГХ. У 

першому випадку кількість ліжко-днів у 2,5 рази більша, у другому у 52 рази, а у третьому в 

1,5 рази. Аналіз статистики хворих на міокардит показав наступне. У другому кварталі 

кількість хворих на це захворювання на 60% більша в порівнянні окремо із першим та 

другим. Порівнюючи його із таким саме діагнозом але у супроводі ГХ, отримуємо наступне, 

що загальна кількість хворих збільшилася у 35 разів. Розглянемо останній діагноз трохи 

детальніше. Порівнявши перший квартал із другим та третім, побачили, що різниця тут 

складає 9% та 33% відповідно. 

Висновок. З всього вище сказаного виділяємо декілька закономірностей. По-перше, 

більшість хворих потрапляє у лікарню із комбінацією захворювань і найчастіше головну 

хворобу супроводжує саме гіпертонічна хвороба серця. По-друге, кількість захворювань, як і 

час, що пацієнти проводять у лікарні, напряму залежать від метеоумов. 

 

Кузнецова Д. С., Тарасова М. П. 

ВАРІАТИВНА АНАТОМІЯ ЗАТУЛЬНОЇ АРТЕРІЇ 

Донецький національний медичний університет 
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м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – доц. С. О. Дубина 

наук. керівник  – асист. І. О. Федорова 

 

Актуальність. Затульна артерія є кровоносною судиною, яка має найбільш варіабельну 

будову. Знання топографо-анатомічних особливостей затульної артерії має вирішальне 

значення при оперативних втручаннях на органах малого тазу. Травмування артерії під час 

оперативного втручання  може викликати масивну крововтрату, яку важку буде зупинити. 

Мета. Вивчення різних варіацій анатомії затульної артерії. 

Матеріали та методи. Огляд світової літератури за останні 10 років. 

Результати та обговорення. Затульна артерія(a.obturatoria) відходить від переднього 

стовбура внутрішньої клубової артерії. Йде вперед по бічній стінці малого таза до затульного 

отвору, паралельно до дугоподібної лінії клубової кістки, проходить через затульний канал у 

присередній відділ стегна. Вийшовши із затульного каналу артерія розгалужується на 

передню і задню гілки. Передня гілка йде вниз по поверхні зовнішнього затульного м’яза, 

галузиться, кровопостачаючи його, а також верхні відділи привідних м’язів стегна і шкіру 

зовнішніх статевих органів. Задня гілка проходить вниз і назад по зовнішній поверхні 

затульної перетинки, її гілки кровопостачають зовнішній і внутрішній затульні м’язи, 

сідничу кістку. 

 Ми ознайомились із даними світової літератури та прийшли до таких висновків. 

Найчастіше затульна артерія відходить від передньої гілки внутрішньої клубової артерії- 

57%. У 16% випадків артерія відходила від задньої гілки внутрішньої клубової артерії. У 5% 

випадків відходить від загального стовбура внутрішньої клубової гілки. У 17% випадків 

артерія бере початок від нижньої надчеревної артерії. У 3% випадків –від зовнішньої 

клубової артерії. У 2% випадків затульна артерія відходила від верхньої сідничної артерії.У 

деяких роботах були описані варіанти відходження від внутрішньої соромітної артерії, 

загальним стовбуром з клубово-поперековою артерією, загальним стовбуром з нижньою 

сідничною артерією. 

Висновки. Таким чином, провівши аналіз даних варіабельності будови затульної артерії, 

можна зробити висновок, що ця інформація може бути особливо корисною для оперуючих 

хірургів. Знання індивідуальної будови артерії може бути вирішальним при оперативних 

втручаннях на органах малого тазу, щоб попередити ускладнення у вигляді кровотечі. 

Ласковська М. І., Рябченко В. О. 

НАРОДНІ  НАЙМЕНУВАННЯ ХВОРОБ  В  УКРАЇНСЬКІЙ  МОВІ 

Донецький національний медичний університет 

Кропивницький, Україна                                                                                                               

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 2 

в.о. зав. кафедрою –  к. філос. н., доц. В. А. Ігнатьєв 

наук. керівник – к. філол. н., доц. Р.  І. Стецюк 

 

Актуальність. Минуле медицини України дaє змогу простежити еволюцію змісту медичних 

знaнь, спрямовaність медичної діяльності на основі нaродної медичної лексикології. Народні 

назви є частиною історії та культури і репрезентують уявлення народу про захворювання. 

Терміни, які представлені у роботі, відображають майже всі традиційні напрями і розділи 

медичної науки. 

Мета: збір та класифікація народних медичних термінів та їх роз’яснення, визначення 

необхідності та актуальності використання народних найменувань. 

Матеріал та методи: проведено огляд літературних джерел, зроблені вибірки з фахових 

медичних праць. 
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Результати дослідження. На основі аналізу народних назв хвороб і хворобливих станів в 

структурно-семантичному та функціональному аспектах можна класифікувати на такі групи 

медичних термінів:  

1. Шкірні хвороби: бешиха – інфекційне запалення шкіри, загнітиця – хвороба нігтя, 

лишар(лишир) – лишай. 

2. Хірургічні захворювання: беґ  –  зовнішня пухлина, гила – грижа, нориці – глибокі язви на 

ділянці литкового м’яза, гомілці.   

3. Нервово-психічні захворювання: бедрениця – біль у стегні,  здриги – тремтіння, 

моргосліпий, моргун – той, що часто моргає очима. 

4. Кардіологія:  блідниця – недокрів’я, жабка, задавлячка – стенокардія.  

5. Оториноларингологія:  глушан, глушко – глуха людина, горлянка, горнуха – хвороби горла, 

дзіґерай – нежить, задавлячка – ангіна, залозуватий – той, хто хворіє гландами. 

6. Офтальмологія: здрячий – косоокий, налуда, песик – більмо, заступка – хвороба очей, кобіл 

– одноокий, луна – полуда,більмо. 

7. Хворобливий стан (febris). Український відповідник хворобливого стану людини у фаховій 

літературі позначається терміном «гарячка». Змістовна нечіткість цього поняття зумовили 

появу великої кількості народних назв, які згруповані у підгрупи: а) найменування за 

симптоматикою – суб’єктивними відчуттями та об’єктивними ознаками (гнетучка, знобила); 

б) найменування за етіологією (глядея, водяна); в) приховане найменування (лихорадка, 

кумаха). 

Слід зазначити, що у процесі створення української медичної термінолексики народні 

назви не завжди витримують конкуренцію із запозиченими іншомовними (наприклад, 

латинськими).  До того ж, у наш час не варто змінювати давно функціонуючі та усталені 

найменування словами, витягнутими із забуття, які у свій час виконали свою функцію, а 

зараз можуть викликати непорозуміння. 

Висновок. Проведене дослідження свідчить про те, що народні найменування хвороб  

відображають знання медицини минулого, через що допомагають простежити розвиток 

медичної науки. Але більшість лексем є архаїзмами і не відображають сучасного розвитку 

науки, тому використовувати їх у сучасному світі не доцільно.  

Лисенко С. С. 

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ВАГІТНИХ ПРИ ГЕСТАЦІЙНОМУ 

ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н. С. В. Татарко 

наук. керівник – асист. Н. О. Фокіна 

 

      В даний час зниження перинатальної захворюваності і смертності є найважливішим 

завданням при пологах в світі. Важлива роль в структурі перинатальної патології відводиться 

гестаційному цукровому діабету (ГЦД) – порушенню толерантності до глюкози, вперше 

виявленому під час вагітності.  

       Плід, що розвивається, постійно отримує від матері поживні речовини, перш за все 

глюкозу як основне джерело енергії. Вміст глюкози в організмі плода на 10-20% нижчий, ніж 

у матері; така різниця в концентрації глюкози сприяє збільшенню її перенесення від матері 

до плоду за допомогою полегшеної дифузії. Гіперглікемія матері призводить до гіперглікемії 

плода. Інсулін через плаценту не проникає. Власний інсулін у плода починає вироблятися 

лише з 12 тижня гестації   Компенсація вуглеводного обміну  відбувається за рахунок 

гіпертрофії та гіперплазії β-клітин і гіперінсулінемії. 60% дітей від матерів з ГЦД 

народжуються з діабетичною фетопатією та макросомією. 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

82 

 

Активний перенос амінокислот через плаценту, зокрема аланіну, призводить до того, 

що печінка матері позбавляється більшої частини субстрату, використовуваного в процесі 

глюконеогенезу. В результаті виникає необхідність в інших джерелах енергії для заповнення 

метаболічних потреб матері. У зв'язку з цим в її організмі посилюється ліполіз, що 

призводить до підвищення рівня вільних жирних кислот, тригліцеридів і кетонових тіл в 

крові. Цей захисний механізм названий феноменом «швидкого голодування». Він передбачає 

миттєву перебудову обміну речовин у матері з вуглеводного на жировий при найменшому 

обмеженні надходження глюкози та амінокислот до плоду. Зміни метаболізму у вагітної 

жінки з ГЦ впливають на середовище у якому відбувається розвиток плода. 

Під час вагітності, у міру дозрівання плаценти, поступово наростає 

інсулінорезистентність. Основну роль в цьому процесі відіграють фетоплацентарні гормони 

(плацентарний лактоген і прогестерон) і гормони матері (кортизол, естроген, пролактин), 

концентрація яких в крові також зростає зі збільшенням термінів вагітності. Цей процес 

компенсується підвищенням продукції і зниженням кліренсу ендогенного інсуліну матері. 

Інсулінорезистентність посилюється зі збільшенням калорійності прийнятої матір'ю їжі, 

зниженням фізичної активності і збільшенням ваги. При наявності ендогенних факторів, 

таких як спадкова схильність до ЦД типу 2, ожиріння, імунні порушення і т.д., секреція 

інсуліну стає недостатньою для подолання інсулінорезистентності, що і призводить до появи 

гіперглікемії. 

       Фізіологічні зміни обміну речовин, пов'язані з природним перебігом вагітності, при 

неприйнятті своєчасних заходів можуть призводити до різних ускладнень при ГЦД, 

включаючи декомпенсацію ЦД. ГЦД являється провісником та маркером ЦД 2-го типу. 

      З огляду на неухильне збільшення поширеності гестаційного цукрового діабету в 

сучасному суспільстві, а також високу ймовірність виникнення ускладненого перебігу 

вагітності та пологів у пацієнток з даними видом патології, стає очевидною необхідність 

кваліфікованого планування і ведення вагітності на тлі порушення вуглеводного обміну. 

Литвінова Т. А. 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ 

АУТОІМУННОМУ ТИРЕОЇДИТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра патологічної анатомії, судової медицини та гістології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Н. М. Сургай 

наук. керівник  – к. біол. н. В. Ю. Делій 

 

Актуальність. Аутоімунним тиреоїдитом (АТ) хворіє 3-4% населення Землі, зокрема жінки, 

так як рівень захворюваності серед них в 6-8 разів більше ніж у чоловіків. В результаті 

хронічно прогресуючої лімфоїдної інфільтрації відбувається поступова деструкція паренхіми 

щитоподібної залози (ЩЗ) і зниження вироблення тиреоїдних гормонів, що призводить до 

підвищення утворення тиреотропного гормону і розвитку гіпотиреозу. Тому розуміння 

патогенезу хронічного АТ і особливостей морфологічних змін в ЩЗ при даній патології є 

обов'язковим в практиці лікаря-ендокринолога.   

Мета: вивчити морфологічні зміни в ЩЗ при АТ. 

Матеріали та методи дослідження: вітчизняна та зарубіжна література щодо 

морфологічних змін у ЩЗ при АТ. 

Результати. Морфологічні зміни при хронічному АТ різноманітні, однак більшість 

дослідників називають 4 основні ознаки: 1) порушення фолікулярної структури (з 

утворенням тяжів). Фолікули в більшості випадків зруйновані, базальна мембрана 

пошкоджена. У дегенеративно змінених фолікулах визначаються злущенні фолікулярні і 

гігантські багатоядерні клітини, що формуються з фолікулярного епітелію. В окремих 

http://patsudmed.dsmu.edu.ua/
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ділянках ЩЗ серед плазмоцитарної інфільтрації можна спостерігати регенерацію епітелію, 

острівці світлих клітин з мікрофолікулами і пласти з базофільних клітин без утворення 

фолікулів з безліччю мітозів. 2) зміни епітелію (оксифільне перетворення (клітини Ашкеназі-

Гюртля), поліморфізм клітин і некробіоз).  

Клітини Ашкеназі-Гюртля є типовою ознакою хронічного АТ: вони в 3-4 рази більші 

за звичайні і мають зернисту оксифільну цитоплазму, ядра розташовані центрально, часто 

гіперхромні. Нерідко ці клітини мають гігантські ядра, двоядерність. 3) реактивна дифузія, 

інфільтрація з утворенням лімфоїдних фолікулів. Визначається дифузна інфільтрація ЩЗ 

лімфоцитами, макрофагами, дендритними клітинами і плазмоцитами. Плазмоцитарна 

інфільтрація дифузна і переважає лімфоїдну. Інтенсивність лімфоплазмоцитарної 

інфільтрації може бути виражена в різному ступені і бути нерівномірною як в різних ЩЗ, так 

і в різних ділянках однієї ЩЗ.  Лімфоцити не тільки контактують з фолікулами, але і 

пенетрують в цитоплазму ацинарних клітин, що не спостерігається в нормальній ЩЗ. 4) 

розростання сполучної тканини, спостерігається той чи інший ступінь фіброзу зі значною 

втратою колоїду. З наростанням склерозування строми плазмоцити зникають, а лімфоїдна 

інфільтрація зберігається. На ранніх стадіях АТ між фолікулами розташовується густа 

мережа аргірофільних волокон, яка колагенизується і заміщується товстими колагеновими 

волокнами. Одночасно з цим розростаються міжчасточкові сполучнотканинні прошарку в 

стромі ЩЗ і утворюються потужні фіброзні тяжі, що поділяють часточку ЩЗ на більш дрібні 

ділянки, епітеліальні структури зникають. 

Висновок: морфологічні зміни в ЩЗ при хронічному АТ включають порушення 

фолікулярної структури паренхіми ЩЗ, морфологічні зміни самих тироцитів, 

лімфоплазмоцитарну інфільтрацію строми ЩЗ і поступове заміщення паренхіми ЩЗ 

сполучнотканинними компонентами. 

 

Літох В. С., Козміріді М. О.. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКУ У ДІТЕЙ З ДИСБІОЗОМ М. 

МАРІУПОЛЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – д. біол. н., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник – д. біол. н., доц. О. В. Федотов 

 

Актуальність проблеми. Мікрофлора впливає на структурні й функціональні особливості 

кишечнику. Неможливо недооцінювати роль мікрофлори в регулюванні секреторних і 

сорбційних процесів на слизовій оболонці кишечнику, а також в транспорті поживних 

речовин з ентерального до внутрішнього середовища організму. Встановлено, що 

бактеріальні ентеротоксини значно посилюють проникність слизової оболонки кишечнику. В 

умовах кишкового дисбіозу, що супроводжується бродильною диспепсією, цей 

патогенетичний механізм стає одним із травмівних чинників. Аналіз показників 

бактеріального обсіменіння кишечнику у дітей з дисбактеріозами може сприяти вибору 

раціональних методів корекції цих порушень. 

Мета – проаналізувати результати бактеріальних досліджень мікрофлори кишечнику у дітей 

з дисбіозом м. Маріуполя за 2018 рік. 

Матеріал та методи дослідження. Було проведено аналіз бактеріологічних результатів 

дослідження випорожнень у 117 хворих дітей віком від 1 до 18 років з дисбіозом. 

Досліджуваний матеріал висівали на диференційно-діагностичні живильні середовища: 

середовище Ендо, кров’яний агар, Сабуро, жовточно-сольовий агар,  тіогліколеве 
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середовище, Плоскірева, середовище MRS для лактобацил (наказ № 59 МОЗ України від 

2003 р.).  

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що у 57 дітей (49%) мали місце 

дисбіотичні зміни кишкової мікробіоти у вигляді кількісного зниження представників 

симбіотичних мікроорганізмів (біфідобактерій, лактобацил, кишкових паличок) з супутнім 

підвищенням розмноження грамнегативних умовнопатогенних бактерій (K.рneumoniae – 34% 

± 0,79; E.сloacae – 42% ± 0,88; E.аerogenes -8% ± 0,38; P. aeruginosa – 4% ± 0,27; P. mirabilis 

8% ± 0,38; C.freundii – 2% ± 0,19;). Слід зауважити, що спостерігали ріст грампозитивних 

бактерій S.aureus ( 4% ± 0,27), що мають патогенні властивості. 

Висновки. Таким чином, у хворих дітей на тлі дефіциту ендигенної мікрофлори 

спостерігається значне обсіменіння кишечнику умовнопатогенними ентеробактеріями та 

стафілококами з гемолітичними та плазмокоагулювальними властивостями. 

 

Логвіненко Т. В. 

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ 

МЕДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – к. філол. н., доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник  – Т. О. Шундель 

 

Актуальність дослідження. Необхідно відмітити, що сучасній англійській мові характерна 

одна важлива риса – функціонування чималої кількості різних скорочень, які 

використовуються з метою передачі максимального об’єму інформації для економії. 

Очевидно, цей факт можна пояснити дієвим механізмом розвитку сфери охорони здоров’я. 

Одним із таких способів, що активно використовується, є вживання абревіації, яка як будь-

яке інше скорочення використовується задля мінімізації часу при передачі розгорнутої 

інформації. Внаслідок того, що існують різні класифікаційні типи абревіатур, способи 

перекладу також різні. 

Мета роботи полягає у дослідженні варіацій перекладу абревіатур та аналізу їх способу 

передачі під час перекладу з англійської мови на українську. 

Матеріали і методи. Під час дослідницької роботи нами були використані методи аналізу 

теоретичних джерел та наукової літератури, які допомогли встановити, що існує багато 

підходів до трактування самого терміну «абревіація». Так, абревіація представляє собою не 

лише складноскорочені слова, що можуть бути утворені за допомогою приєднанням основ 

без сполучних голосних, але й процес утворення нових термінологічних одиниць за 

допомогою усічення будь-якого слова або словосполучення. У зв’язку з цим підходи до 

передачі та перекладу абревіатур можуть різниться. 

Результати досліджень. Ми повністю розділяємо точку зору А.Г. Чорномордика, який  

виділяє декілька основних способів перекладу абревіатур: 

1. передача того чи іншого англійського скорочення еквівалентним йому українським. Цей 

тип ми можемо зустрітити, наприклад, при трактуванні ЕКГ (Р-waves - Зубці Р); 

2. передача англійської абревіатури в українській мові із частковим збереженням латинського 

написання (LEC від lupus erythematosus cell передається як LE-клітина – клітина вовчанки); 

3. передача абревіатури за рахунок транслітерації, тобто англійське скорочення передається 

засобом декодування української алфавітної системи (AIDS – СНІД, HIV – ВІЧ, ARI – ГРІ); 

4. передача абревіатур засобом транскрипції (GITS від gastrointestinal therapeutic system 

передається в українській мові як ГІТС – гастроінтестінальна терапевтична система, RS – 

респіраторна система передається також РС); 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

85 

 

5. передача та розшифровка абревіатури описово (OD patients – patients with overdose of some 

drugs , тобто це пацієнти, які отримали передозування якихось лік). 

Висновки. Проаналізувавши вищезазначений матеріал, ми прийшли до висновку, що 

переклад та розшифровка медичних термінів, абревіатур, залежить вмотивованості самої 

лексичної одиниці та зручності передачі інформації, що була закладена у цю термінологічну 

одиницю. 

Ляшенко Ю. В. 

СУЧАСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННОГО ГЕПАТИТУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник  – асист. М. В. Мірющенко 

 

Актуальність. Аутоімунний гепатит (АІГ) - це хронічне запальне захворювання печінки, яке 

розвивається внаслідок порушення толерантності імунної системи до клітин печінки, та 

окрім того, відрізняється прогресивним перебігом з розвитком цирозу і печінкової 

недостатності. 

Мета роботи. Розглянути діагностичні критерії аутоімунного гепатиту, а також вивчити 

актуальні методи його лікування. 

Матеріали та методи. Аналіз спеціалізованої медичної вітчизняної та зарубіжної літератури. 

Результати. В основі аутоімунних захворювань печінки лежать реакції з гепатоцитами та 

холангіоцитами. Вони призводять до трьох захворювань: первинного біліарного цирозу 

(ПБЦ), первинного склерозуючого холангіту (ПСХ) і АІГ. Існують також перехресні форми 

(overlap syndrome) різних аутоімунних патологій печінки, що включають в себе АІГ: АІГ + 

ПБЦ, АІГ + ПСХ. У 2010 р. були опубліковані рекомендації Американської асоціації 

дослідження печінки, де в якості діагностичної основи були висунуті гістологічні, 

серологічні, вірусологічні та біохімічні дослідження. Сюди ввійшла необхідність виключити 

всі інші форми хронічного гепатиту - вірусний гепатит (у першу чергу В і С), хвороба 

Вільсона-Коновалова, недостатність α1-антитрипсину, гемохроматоз, медикаментозний / 

токсичний гепатит, а також ПБЦ і ПСХ. Після цього для імунологічної діагностики АІГ 

визначають ANA, SMA, LKM та SLA/LP антитіла. 

 На підставі виявлених у крові антитіл виділяють 3 підтипи АІГ. АІГ 1-го типу - 

«класичний» або «люпоідний» - характеризується наявністю антинуклеарних антитіл 

(antinuclear antibodies, ANA) і / або антитіл до гладких м'язів (smooth muscle antibodies, 

¬SMA). АІГ 2-го типу - наявністю антитіл LKM-1 (anti-liver kidney microsomal type-1 

antibodies) до цитохрому Р450, та іноді антитіл LC-1. При АІГ 3-го типу виявляються 

аутоантитіла до розчинного печінкового антигену, тканини печінки і підшлункової залози 

(anti-soluble liver antigen / liver-pancreas antibodies, anti-SLA / LP). Виділення останнього типу 

підтримують не усі гепатологи. Також слід підкреслити, що субтип АІГ не впливає на вибір 

лікування і тому має лише відносне практичне значення.  

Орієнтуючись на рекомендації Американської асоціації дослідження печінки, 

медикаментозне лікування АІГ необхідно проводити при перевищенні нормального рівня 

трансаміназ в 5 разів і IgG в 2 рази, при гістологічному виявленні некрозу та при виражених 

позапечінкових проявах. З огляду на прогресивний перебіг захворювання і поганий прогноз, 

в клінічній практиці показанням до лікування може стати тільки підвищення рівня 

трансаміназ і IgG. Цироз печінки при імунологічно неактивному процесі, нормальному або 

незначно підвищеному рівні трансаміназ не може виступати  показанням до 

медикаментозного лікування АІГ. Протягом багатьох десятиліть для лікування АІГ 

використовуються глюкокортикостероїди (ГКС) у вигляді монотерапії або їх поєднання з 
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цитостатиками - азатіоприном, 6-меркаптопурином протягом тривалого часу, а при 

необхідності й довічно.  

Золотим стандартом лікування була визнана комбінація преднізолону і азатіоприну. 

Підставою для підключення до терапії азатіоприну є недостатня ефективність преднізолону 

або його важкі побічні ефекти. При позитивній відповіді на лікування імуносупресори 

можуть бути скасовані через один-два роки при відсутності запальних змін в печінковому 

біоптаті. Але на жаль, 20% пацієнтів з АІГ погано переносять або зовсім не сприйнятливі до 

даних препаратів, а у 10% розвиваються серйозні побічні ефекти. Тому останнім часом увагу 

лікарів привертає використання препаратів, що володіють високою ГКС-активністю та не 

дають системних побічних ефектів. Один з них - будесонід (Буденофальк) - єдиний в Україні 

топічний синтетичний ГКС другого покоління в формі для перорального застосування. Дуже 

висока спорідненість будесоніду до стероїдних рецепторів (в 60 разів вище, ніж у 

преднізолону) забезпечує препарату більш високу ефективність.  

В даний час пріоритет в лікуванні АІГ також належить урсодезоксіхолевої кислоті, яка 

надає цитопротективну, антихолестатичну, імуномодулюючу і антифібротичну дію. Частіше 

вона застосовується в комплексі з преднізолоном або Буденофальком і азатіоприном, що 

дозволяє знизити дози і зменшити побічні ефекти цих препаратів. Відсутність ремісії після 

адекватного лікування протягом 4 років при прогресуючій недостатності печінки є 

показанням для трансплантації цього органу. 

Висновки. Так як у кожного четвертого пацієнта при встановленні діагнозу аутоімунного 

гепатиту вже виявляється цироз печінки, то очевидно, що ми далекі від ранньої діагностики 

цього захворювання. Досягнення ремісії і нормальної тривалості життя лише у 80% хворих 

має стимулювати кожного лікаря постійно пам'ятати про аутоімунний гепатит при 

диференціальній діагностиці. Аутоімунний гепатит відноситься до захворювань печінки, при 

яких медикаментозне лікування преднізолоном в поєднанні з імуносупресивними 

препаратами дає виражений терапевтичний ефект, що значно перевершує результати 

трансплантації печінки. Для успіху лікування першорядне значення має його безперервність 

протягом усього життя хворого. 

 

 

Мазур В. М. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ  ЛІКУВАННЯ 

ПРИ  УКУСАХ ЗМІЙ ТА ПАВУКІВ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та  фармакології 

зав. кафедою – д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник  – к. мед. н. І. А. Гейко 

 

Актуальність. Щороку в Україні люди страждають від укусів отруйних змій та павуків  й 

Донецька область не виключення. З кожним роком кількість отруйних павуків  та змій 

зростає, розширюючи свою географію. Звичайно, протягом перших годин врятувати може 

сироватка, проте загалом її немає навіть в обласних центрах, тож залишається лише 

попереджати людей про можливу небезпеку та використовувати альтернативні методи, та 

симптоматичне лікування.  

Мета дослідження: визначити, які представники отруйних змії та павуків зустрічаються у 

Донецькій області, які ознаки отруєння їх ядами та які методи лікування можна застосувати 

для збереження життя людей в умовах  відсутності  спеціальної сироватки. 

Методи: когнітивний  та бібліосемантичний.  

Зміст. З настанням весняно-літнього потепління та протягом літнього періоду, як правило 

активність та агресія нападів змій та  павуків значно підвищується.  В Україні є три види 
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отруйних павуків – це каракурт, тарантул і аргіопа (смертельним є укус тільки каракурта,  так 

як отрута павука в 15 разів більш токсична отрути гримучої змії.) та 13 видів змій, небезпеку 

з яких становить лише гадюка (всі підвиди). На території Донецької області було 4 звернення 

на укуси павуків у Маріуполі, половина з яких були каракутами. Офіційно станом на 2019 рік 

у Маріуполі  випадків смерті через укус каракурта не має.  

Розглянуто  можливості використання  альтернативної антидотної терапії 

гіпохлоридом натрію при укусах каракутів, за методикою  запатентованою к. мед. н.. 

Олександром Вербою та лікарем-токсикологом вищої категорії Сергіем Шатиловим 

(спеціалістів Дунайської басейнової лікарні),  бо протикаракуртної сироватки в Україні не 

має.  Загальна кількість постраждалих від укусів змій в 2019 році становить 23 особи, серед 

них 3 дітей; у Донецькій області 1 людина (м. Сіверськ). Було виявлено, що у Донецькій 

області є 149  сироваток проти зміїної (природної) отрути Serum from the Bites of Serpents 

/SNAKE VENOM ANTITOXIN (BIOSNAKE) (кінцевий термін придатності до 05.2021 р.), яку 

Україна отримала від посольства Індії. 

Висновки: 1. Можна зазначити, що Донецька область є відносно безпечною, так як за 

останні 5 років не було зареєстровано смертельних випадків укусів змій та павуків. За 

попередній рік зареєстровано лише 1 випадок укусу гадюки без летального результату, та 4 

випадки укусів павуками, 2 з яких каракутами у Маріуполі, але також без летального 

результату. 2. У Донецькій області є сироватки проти зміїної (природної) отрути (SNAKE 

VENOM ANTITOXIN (BIOSNAKE)), але не має сироватки для лікування  при укусах 

отруйних павуків.  3. Для лікування при укусах каракуртів можна використовувати  

гіпохлорид натрію (0,06% розчин крапельно (40–60 крап./хв.), у кількості до 1/10 ОЦК). 

 

Макєєва І. О., Бондаренко Т .О. 

ВПЛИВ СПОРТУ НА УСПІШНІСТЬ У НАВЧАННІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій №1 

зав. кафедрою – к. пед. н. Т .Л. Богданова 

наук. керівник  – М. І. Пасько 

 

Актуальність. Заняття спортом без сумніву позитивно впливають на успішність у навчанні. 

Заняття спортом фізіологічно підвищують рівень дофаміну, що надає піднесений настрій та 

мотивацію для життєдіяльності. Спорт дає змогу краще засвоювати матеріал, адаптуватися 

до розумового навантаження, бути більш продуктивним, оптимізувати діяльність мозку, 

підвищити вольові якості. Більш того спорт виховує у людині самодисципліну та витримку. 

Ці якості важливі не лише при тренуваннях, але і при самопідготовці до предметів та занять.  

Фізичне виховання і спорт завжди надавали позитивний вплив на людину. Ключем до 

людського успіху є гармонія психічного і фізичного розвитку. До дослідження було залучено 

авторський опитувальний лист,що містив в собі 12 питань. З його підтримкою ми позначили 

як студенти ставляться до спорту та займаються їм; якиму саме виду спорту надають 

перевагу та який період часу респонденти їм займаються; визначили тривалість та графік 

занять, а також визначили харчові звички та режим сну студенів. 

Мета дослідницької роботи. Виявлення взаємозв'язку між силовими навантаженнями і 

кращим сприйняттям навчального матеріалу. 

Матеріали і методи роботи. Дослідження проводилося методом соціологічного опитування 

з використанням валеологической анкети та статистичний підрахунок результатів. Всього 

опитано 100 студентів у віці 18-22 років Донецького національного медичного університету. 

Результати досліджень. В ході аналізу даних проведеного анкетування з'ясувалося, що: 59 

респондентів з 100 займаються спортом (59%); серед студентів у яких є заняття з фізичної 
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культури лише 30 спостерігають, що їм легше засвоювати матеріал, якщо в цей день було 

заняття;  респонденти приділяють різну кількість часу для занять спортом: 26 - приділяють 

менше години (мають середній бал 161-172), 41 - приділяють 1-2 години (мають середній 

балл 175-195), 11 - займаються більше 2 годин (середній бал між 160-185); регулярність 

тренувань: 37- «1-2» рази на тиждень , 21- «2-4» рази на тиждень, 8- «5»раз на тиждень та 12 

– «кожен день». Респонденти які приділяють від 2 до 4 і 5 днів в тиждень мають середній бал 

155-178; у вільний час 60 студентів віддали перевагу відпочинку, 14 навчанню, 12 спорту і 14 

віддали перевагу роботі; стосовно харчування 46 віддають перевагу домашній кухні, 20 

дотримуються правильного харчування, 30 невибагливі в їжі, 4 вважають за краще фастфуд; 

найкраща успішність у студентів, які витрачають на сон 7-8 годин на добу (58%). 

Висновки. Студенти, котрі дотримуються здорового способу життя, а саме займаються 

спортом, правильно харчуються та дотримуються денного режиму та режиму сну, мають 

кращий рівень успішності за показниками середніх балів. Ця категорія має середні бали у 

проміжку від 148 до 173. Треба закликати студентів до здорового способу життя, бо це дає 

змогу використовувати можливості свого організму на максимум, підвищити рівень 

концентрації та самовладання, бути активним і успішним у навчанні, у колективі та у житті. 

 

Максимець М. В. 

ЗВ’ЯЗОК МЕТФОРМІНУ ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯМ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З ПУХЛИНОЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА 

ЛІМФОМОЮ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології №1 

зав. кафедрою –  д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

наук. керівник  – д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

 

Актуальність. Цукровий діабет уже давно віднесли до захворювань, які найчастіше 

призводять до інвалідизації населення і смерті. За даними Міністерства охорони здоров'я, в 

Україні налічується близько 1,3 млн хворих на цукровий діабет 2 типу. Багато досліджень 

показали, що пацієнти з цукровим діабетом 2 типу мають підвищений ризик розвитку 

багатьох видів раку. Фактично, 8-18% нових хворих на рак мають діабет, переважно 2 типу. 

Мета роботи: розглянути зв’язок між прийманням метформіну та збільшенням тривалості 

життя у хворих на цукровий діабет 2 типу з пухлиною підшлункової залози та лімфомою. 

Матеріали і методи: провести аналіз медичної літератури останніх 10 років 

Результати. За допомогою ретроспективного огляду карт були проаналізовані дані 304 

пацієнтів з пухлиною підшлункової залози і 360 пацієнтів з лімфомою з 1988 по 2018. 

Критеріями для участі в дослідженні були пацієнти в яких ЦД2 був діагностований раніше 

пухлинного процесу. У дослідженні порівняли пацієнтів з ЦД2 з пухлиною, що приймають 

метформін (експериментальна група) і хворих ЦД2 з пухлиною, не приймають метформін 

(контрольна група) за такими параметрами як загальна виживаність, метастази, рецидиви і 

швидкість нових злоякісних новоутворень.Пацієнти в обох групах порівнювалися за расою, 

індексом маси тіла і типом лікування (операція, променева терапія, хіміотерапія). Число 

пацієнтів з лімфомою, що задовольняють критеріям, склало 18 для груп метформіну і 20 для 

групи неметформіну. Число пацієнтів з пухлиною підшлункової залози, які відповідають 

критеріям, склало 18 для груп метформіну і 28 для груп неметформіну. Найвища тривалість 

життя при лімфомі була у пацієнтів з групи метформину, ніж у пацієнтів з групи 

неметформіну (5,89 проти 1,29 року, р <0,001) і для пухлини підшлункової залози (0,68 проти 

0,22 року, P = 0,016). Між групами не було ніяких істотних відмінностей в рецидивах або 

нових злоякісних новоутвореннях при лімфомах (P = 0,552 і P = 0,653). 
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Висновки. Дане дослідження дало значущі результати, що підтверджують гіпотезу, що 

пацієнти з онкологією, які вживають метформін, живуть значно довше, ніж пацієнти які не 

приймають метформін. Воно дає змогу робити нові дослідження на тему протипухлинної дії 

Метформіну. Очікується, що метформін або похідний лікарський засіб може коли-небудь 

використовуватися як протипухлинний препарат незалежно від діабетичного статусу. 

Малик А. А. 

РОЛЬ ТРАНСКРИПЦІЙНОГО ФАКТОРА АР-1 В РОЗВИТКУ ОКСИДАТИВНОГО 

СТРЕСУ В СЕРЦІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ СИСТЕМНОЇ ВІДПОВІДІ 

Українська медична стоматологічна академія 

м. Полтава, Україна 

кафедра патофізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н. В. О. Костенко 

наук. керівник – асист. О. Є Акімов 

 

Актуальність. Хронічна системна запальна відповідь (ХСЗВ) – це процес, який лежить в 

основі багатьох захворювань, найпоширеніші з них: системний червоний вовчак, цукровий 

діабет другого типу, метаболічний синдром. Найбільшу загрозу для організму становить 

ХСЗВ, яка в окремих випадках може утворювати патологічну систему. Перебіг ХСЗВ 

залежить від транскрипційної регуляції. Роль активаторного протеїну 1 (АР-1) в розвитку 

оксидативного стресу в серці щурів за умов ХСЗВ вивчена недостатньо.  

Мета: визначити вплив активації АР-1 на активність супероксиддисмутази (СОД), каталази 

та концентрацію продуктів реагуючих з тіобарбітуровою кислотою (ТБК-реактантів) в серці 

щурів за умов ХСЗВ. 

Матеріали і методи. Дослід проведено на 24 щурах лінії «Вістар». Тварини були розділені 

на 3 групи: контрольна (8), група ХСЗВ (8), і група яким на фоні моделювання ХСЗВ вводили 

інгібітор АР-1 фактора (8). ХСЗВ моделювали за методом Єлінської А.М. (2018). Інгібітор 

АР-1 фактора – SR-11302 вводили внутрішньоочеревинно в дозі 15 мг/кг два рази на тиждень 

протягом всього експерименту. Активність СОД вивчали за методом Брусова О.С. (1976), 

активність каталази за методом Королюк М.А. (1987). Концентрацію ТБК-реактантів 

визначали за методом Стальної І.Д. (1977). Статичну обробку проводили із застосуванням U-

критерія Манна-Уітні. Різницю вважали статично значущою при р<0,05. 

Результати. При моделюванні ХСЗВ спостерігається збільшення активності СОД 2,86 раза 

відносно контрольної групи, активність каталази збільшується в 2,53 рази. Концентрація 

ТБК-реактантів збільшується на 55%. Збільшення вмісту ТБК-реактантів на фоні збільшеної 

активності антиоксидантних ферментів свідчить про розвиток оксидативного стресу в серці 

щурів в умовах ХСЗВ. 

Введення SR-11302 на фоні моделювання ХСЗВ призвело до зменшення активності СОД в 

1,98 рази  відносно групи ХСЗВ, активність каталази збільшилась на 17%, концентрація ТБК-

реактатнтів зменшилась на 27%. Зменшення вмісту ТБК-реактантів на фоні зниження 

активності СОД та збільшення активності каталази свідчить про меншу інтенсивність 

оксидативного ушкодження мембран кардіоміоцитів. 

Висновок. Активація АР-1 призводить до розвитку оксидативного стресу в серці щурів за 

умов хронічної системної запальної відповіді. 

 

Матякубова М. 

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ТРИАЗОЛІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 
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кафедра загальної та біологічної хімії №2 

зав. кафедрою – к. хім. н., доц. Л. К. Святенко 

наук. керівник  – асист. О. О. Пилипенко 

 

Актуальність. Медичні препарати, синтезовані на основі похідних 1,2,4 триазолів, мають 

яскраво виражені фунгіцидні, протизапальні, протипухлинні та інші властивості. Їх синтез і 

вивчення біологічної активності дає можливість виготовляти малотоксичні препарати 

специфічної дії. Тому, останні десятиліття інтерес вчених до синтезу нових похідних даного 

класу сполук зріс. 

Мета роботи: провести дослідження, шляхом аналізу літератури та наукових даних про 

біологічну активність похідних триазолів, визначити які властивості більш виражені і їх 

вплив на живі організми. 

Матеріали і методи: критичний аналіз наукової літератури. 

Результати дослідження. Виходячи з опрацьованих матеріалів, слід відмітити, що похідні 

1,2,4 триазолів мають великий ряд біологічно активних властивостей. Гербіцидна і 

фунгіцидна здатність, яка проявляється пригніченням синтезу стеарину, широко 

застосовується в сільському господарстві. Протигрибкові препарати на основі триазолів 

багато років використовуються в медицині, наприклад, флуконазол, ітраконазол. Сучасні, 

нещодавно синтезовані сполуки, відрізняються меншою токсичністю, що важливо при 

використанні у вигляді лікарських препаратів. Також доведено застосування ліків на основі 

даних похідних з анальгезуючим, протизапальним (інгібують циклооксигенази-2), 

протисудомним (захист від конденсацій, спровокованих пентилентетразолом), 

антимікробним ефектами. Одним з найбільш актуальних властивостей триазолів є їх 

протипухлинна активність. Сучасними вченими ведуться розробки малотоксичних і 

селективних цитотоксичних препаратів, інгібіторів специфічних ферментів, таких як 

топоізомерази ДНК, дигідрофолатредуктази і ін. 

Висновок. Таким чином, наукові дослідження і синтез нових сполук похідних триазолів 

дають можливість створити малотоксичні, високоселективні ліки різного спектру дії. 

 

Мацак А. О. 

ВИВЧЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ НАЗВ, ЯК СПОСІБ ЗАСВОЄННЯ 

ЛАТИНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №2 

в. о. зав. кафедрою – к. філос. н., доц. В. А. Ігнатьєв 

наук. керівник  – Г. В. Патлата 

 

Загальновідомо, що антична культура є основою сучасної європейської цивілізації, а 

латинська мова – джерелом поповнення наукових терміносистем усіх європейських мов. В 

культурі нашого часу вона офіційно приймається,  як міжнародна мова науки і одну з 

непохитних позицій займає у медицині, зокрема, у фаховій медичній термінології.  

Греко-латинські терміни є лексичною основою медицини, а сучасні вимоги до 

підготовки медичних працівників передбачають їх глибоке знання та розуміння. Зважаючи на 

величезний обсяг інформації, важливою постає проблема полегшення засвоєння фахової 

термінології шляхом дослідження походження термінів, в тому числі  міфологічного.  

У медичній термінології існує велика кількість лексичних одиниць, які мають 

міфологічне походження, наприклад, Ахілове сухожилля, назва якого пов’язана з іменем 

відомого всім героя Ахіла. Його мати, Фетіда, занурювала немовля у води Стікса, завдяки 

чому, тіло дитини стало невразливим, окрім п’ятки, за яку мати його тримала.  Наступний 
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приклад – всім  відомий античний герой Атлант, який за участь у боротьбі титанів проти 

Зевса змушений був довіку тримати небосхил, тому, як символ витривалості й терпіння 

отримав назву atlantis – атлант, перший шийний хребець, який невтомно підтримує наш 

череп.  

Медичні терміни, які мають міфологічне походження, виникають, здебільшого,                         

у клінічних галузях медицини для опису складних, неоднозначних проявів хвороб. До того ж, 

міфологія послугувала основою утворення термінів назв симптомів та синдромів, таких, як 

циклопія, в основі якого лежить образ чудовиська циклопа. Циклоп – це міфічний велетень з 

одним округлим оком по середині чола, а у клінічній медицині – це вроджене внаслідок 

хромосомних порушень каліцтво розвитку, що приводить до одноокого плода. Зовнішність 

Медузи Горгони стала основою для вживання в психіатрії терміна комплекс Медузи Горгони 

– це поєднання у жінки жорсткості з силою волі за відсутності зовнішньої краси; синдром 

Гери характеризується надмірною прихильністю дружини до чоловіка, підґрунтя -  дружина 

Зевса, Гера, яка вважалась охоронницею шлюбу тощо. 

Терміни міфологічного походження зустрічаються і в ботанічній термінології, 

наприклад, назва Mentha piperita (м’ята перцева). Її назва походить від імені однієї з німф, в 

яку закохався володар підземного царства Аїд, а його дружина богиня Прозерпина 

перетворила німфу на рослину. Інша рослина Atropa belladonna (беладонна звичайна) була 

названа на честь однієї з богинь Атропи, яка перерізала нитку життя людини; більшість 

рослин цього роду отруйні. 

Отже, можна зазначити, що образи античної міфології є джерелом розуміння окремих 

медичних термінів, що дає можливість їх легкого засвоєння і запам’ятовування. До того ж, 

можна відмітити, що подібні терміни зустрічаються в анатомічній, ботанічній, хімічній 

термінології, але найбільш поширені у клінічній термінології, зокрема у клінічній психології 

та психіатрії. 

Мацак А. О. 

ВИКОРИСТАННЯ ПОБУТОВИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ УРОЛІТІАЗУ 

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 

 

Актуальність теми. Надмірна мінералізація води є важливим етіологічним фактором в 

утворенні уролітіазу (урологічне захворювання, що характеризується утворенням каменів у 

органах сечовидільної системи). Важливо звернути увагу на те, що в Україні відзначається 

збільшення числа хворих на сечокам’яну хворобу. За останні 10 років показник поширеності 

в країні зріс із 200 до 300 на 100 000 населення. Одночасно в 1,4 рази збільшився рівень 

смертності. За статистикою, від неї однаково страждають представники обох статей та різних 

вікових категорій. Це дуже тісно пов’язано з проблемою забезпечення населення України 

якісною питною водою. Зрозуміло, що це не основний фактор. Так як утворення каменів у 

сечовій системі є результатом комплексних та взаємопов’язаних процесів. Але якщо в якості 

профілактики використовувати побутові фільтри, то можна суттєво зменшити відсоток 

захворювань. Отже проблема якості води нині є дуже актуальною для України. 

Мета дослідження: ефективність використання побутових фільтрів-глечиків для 

покращення якісного та кількісного стану природних вод Кіровоградщини за показником 

загальної мінералізації задля попередження  сечокам’яної хвороби. 

Матеріали і методи. В якості матеріалу для дослідження були взяті проби природної води 

Кіровоградщини з двох джерел, чотирьох струмків, семи колодців та річки Інгул. 
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Використовуючи фільтри-глечики НАША ВОДА, Бар’єр, АКВАФОР та прилад TDS метр 

для виміру загальної мінералізації. 

Результати дослідження. Після проведення досліджень за показником загальної 

мінералізації, жодна з проб води не відповідала гранично допустимій концентрації (ГДК не 

більше 1500 ppm), показник одного із джерел перевищував ГДК у 3,5 разів, а у річці Інгул у 

1,5 рази. Після пропускання води через фільтр-глечик НАША ВОДА та Бар’єр, показник 

загальної мінералізації зменшився в середньому на 25%, а при проведенні досліду з фільтром 

АКВАФОР, показник зменшився на 31%.  

Висновок. Узагальнюючи результати дослідження, можна порекомендувати жителям 

Кіровоградщини використовувати фільтр-глечик у побуті за для зменшення загальної 

мінералізації води. Варто звернути увагу, що саме вживання якісної води допоможе знизити 

відсоток захворюваності на уролітіаз.  

Медленов В. В., Сотниченко Т. Д. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ПСИХОНЕЙРОІМУННОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЯЦІЇ В ОСІБ З КОНТИНГЕНТУ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ ООС 

Донецький національний  медичний університет 

м. Лиман, Україна  

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н..доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівники – д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева, к. мед. н., доц. С. С. Боєва 

 

Вступ. Психоемоційна складова є важливою ланкою не так давно  відкритої системи 

психонейроімунної регуляції організму. Дослідження цієї системи регуляції призвело до 

отримання нових даних, що свідчать не тільки про тісну взаємодію і регуляцію нервової, 

ендокринної і імунної системи, але й про єдність цих систем. Під час агресії РФ в Україні й 

вимушеного проведення АТО/ООС багато людей отримали стрес, що впливає на всі ланки 

психонейроімунної системи регуляції. В зв’язку з цим визначення стану психоемоційної 

складової психонейроімунної регуляції є важливим критерієм стану організму в цілому. 

Метою роботи є визначення стану психоемоційної складової психонейроімунної регуляції 

організму в умовно здорових осіб (УЗО), що постійно мешкають в Донецькому екокризовому 

регіоні та у внутрішньо переміщених осіб під час ООС. 

Матеріали та методи. У досліджені прийняло участь 124 студентів та співробітників  

Донецького національного медичного університету у віці від 18 до 64 років, що мешкають в 

Донецькому екокризовому регіоні (переважно м. Маріуполь та М. Краматорськ). Для оцінки 

психоемоційного стану був застосований «Опитувальник оцінки психічного здоров’я», 

розроблений Києво-Могилянською академією. Отримані результати обробляли методами 

варіаційної статистики з використанням РCI і пакету відповідних програм вимірювань.  

Результати. Отримані результати показали, що в цілому серед досліджуваних УЗО 

8,13±0,22% відчувають тривогу, 37,4±0,39% мають депресію, 41,46±0,4% – 

посттравматичний стрес. При цьому 18,69%±0,32 опитаних, для зменшення впливу 

вищеозначених зрушень психоемоційного стану, надмірно вживають алкоголь. Частота 

відчуття тривоги у переміщених осіб (ПО) практично не відрізнялась від показників 

мешканців підконтрольної території України (МПУ). Частота депресії та посттравматичного 

стресу в ПО були вірогідно більшими за такі у контингенту МПУ (Р<0,05). Частота 

збільшеного застосування алкогольних напоїв для зняття відчуття тривого, стану депресії або 

зниження проявів посттравматичного синдрому була значно та вірогідно більшою у 

контингенту ПО, в порівнянні з  МПУ.  
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Висновки. Перенесенні під час агресії РФ в Україні, стресові ситуації в осіб переселенців та 

студентів більш значно вплинули та впливають на стан психоемоційної ланки та регуляцію 

психонейроімунної системи, а отже і всього організму цих осіб. 

Мум-Яхмаз А. О. 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник  – асист. М. В. Мирющенко 

 

Актуальність. Людей, хворих на цукровий діабет з кожним роком стає все більше, через це 

потрібно знаходити сучасні, ефективні методи лікування цього захворювання. 

Мета. Ознайомитися з сучасними методами лікування цукрового діабету. 

Матеріали та методи. Теоретичний аналіз медичних наукових публікацій знайдених в 

спеціалізованій медичній вітчизняної та зарубіжної літератури за останні 5 років. 

Результати досліджень. Останнім часом медицина досягла значних успіхів в пошуку 

відповідних методів лікування цукрового діабету. Група біотехнологів з Бінгемтонського 

університету в штаті Нью-Йорк розробляє метод 3D-друку підшлункової залози з 

аутологічних стовбурових клітин. В ході експериментів вчені планують наносити шари 

клітин, отриманих від пацієнтів з діабетом першого типу, разом з шарами гідрогелю, який 

захищає ці клітини від атак імунної системи. Це дозволить створити модель штучної 

підшлункової залози. За прогнозами Хейса, надруковані для трансплантації органи будуть 

доступні не раніше, ніж через 10 років.  

Також, вчені помітили, що якщо взяти альфа і дельта-клітини і примусово включити 

всього два генома PDX1 і MAFA, то ці клітини починають продукувати інсулін і реагувати на 

зміну рівня глюкози крові, тим самим виконуючи функцію бета-клітин. Трансплантація 

невеликої кількості таких клітин допомагає повністю позбутися від проблем з глюкозою та 

інсуліном протягом декількох місяців. Дослідники в США провели випробування імпланта 

ViaCyte на двох пацієнтах, їм вживили спеціальні PEC-Direct пристрої, розміром з кредитну 

карту. У кожному з них містилися клітини, отримані з стовбурових клітин пацієнтів. Після 

приміщення під шкіру PEC-Direct пристрої починають вивільняти інсулін тільки в міру 

необхідності. Медики з Каліфорнії і Бостона під керівництвом Саміра Мітраготрі створили 

інсулінові таблетки, здатні пережити "подорож" через шлунок і доставити потрібну кількість 

гормону в організм діабетика. Вони вирішили проблему доставки за допомогою оболонки, 

стійкої до дії шлункової кислоти, і особливої субстанції, яку хіміки називають "іонної 

рідиною".  

Висновок. Таким чином, незабаром можлива майже повна відмова від щоденного введення 

інсуліну хворим і перехід на більш дієві схеми лікування. Також, завдяки стовбуровим 

клітинам в теорії можливе повне одужання хворих.   

 

Нальотова В. О., Михайленко К. В. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТОКСОКАРОЗУ В 

УКРАЇНІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 
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наук. керівник  – З. Л. Усікова 

 

Актуальність. Питання удосконалення діагностики, лікування та профілактики паразитозів 

зберігають свою актуальність для громадського здоров’я й охорони здоров’я багатьох країн. 

Токсокароз − паразитарне захворювання, що викликається мігруючими личинками аскаридат 

собак (Toxocaracanis) і кішок (Toxocaramystax), та характеризується тривалим рецидивуючим 

перебігом і поліорганними ураженнями. Вивчення ступеню забруднення навколишнього 

середовища та рівня ураження населення токсокарозом у зв’язку із складним епізоотичним 

станом є актуальним питанням гігієни та епідеміології.  

Мета дослідження: оцінити ступінь вивченості питань епідеміології токсокарозу в Україні. 

Матеріали і методи дослідження: проведено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, 

проаналізована звітність Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України про санітарно-гігієнічну та епідеміологічну ситуації по токсокарозу за 2015-2019 рр. 

Результати дослідження. Аналіз літературних даних показав, що токсокароз має широке 

поширення. Джерелом зараження людини є інвазовані собаки. Факторами передачі можуть 

бути забруднені собачими фекаліями ґрунт, продукти харчування, вода, шерсть тварин. За 

даними літератури яйцями токсокар значно засіяні території дитячих майданчиків, парків 

Північної та Південної Америки, Європи, Азії, де вони виявлені у 14,3–52,8% відібраних на 

аналіз проб ґрунту. За останні роки науковцями було показано, що ураженість токсокарами 

собак та котів у розвинутих країнах коливається від 4,3% (Японія) до 17% (Австрія) і навіть 

до 66% у США. У деяких країнах Європи серопозитивними до токсокарозу є 2–5% 

мешканців міст та 14–37% сіл, а серед мешканців США токсокароз реєструється у 12% дітей 

віком 2–10 років. Подібні дослідження на території України не проводяться, тому дані про 

ураженість собак і рівні контамінації грунту яйцями токсокар відсутні. 

За даними статистики ВООЗ, поширеність токсокарозу в Україні становить 1800 

випадків на рік. Однак в інформаційно-звітних бюлетенях Центру громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України відсутні офіційні дані про захворюваність населення 

України токсокарозом. 

Висновки. Вивченість питань епідеміології токсокарозу носить не систематичний характер. 

Для встановлення достовірного рівня захворюваності населення токсокарозом в Україні 

необхідно проводити дослідження по контамінації навколишнього середовища яйцями 

токсокар, серологічне обстеження населення, що відносяться до групи ризику, включити 

даний гельмінтоз в перелік обов'язкових досліджень Центру громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України.  

Наретя А. C. 

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА СКЛАДНОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – канд. філол. н. О. В. Самойленко 

наук. керівник  – канд. філол. н. О. Й. Бурковська 

 

У кожній термінологічній системі поряд з термінами, створеними засобами 

національної мови, зустрічаються різні запозичення з інших мов, зокрема, терміни, утворені з 

грецьких і латинських морфем. Російська медична термінологія була створена, в основному, 

за допомогою запозиченої греко-латинської лексики. 

Слід зазначити, що запозичення цілого ряду греко-латинських найменувань 

відбувалися з урізанням: наприклад, назви запальних захворювань або ж хвороб не 

запального характеру (цистит, запалення сечового міхура - з греко-лат. cystitis; гастрит, 

запалення шлунка - з греко-лат . gastritis). Російським перекладачам доводилося долати 
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значні труднощі при передачі засобами рідної мови найменувань абстрактних понять, 

вироблених західноєвропейськими мовами, включаючи освоєння ними класицизму і 

неокласицизму.  

Особливо гостро недоліки термінології відчувалися російськими лікарями-

педагогами. Викладання медичних дисциплін російською мовою було можливо тільки за 

умови розробки вітчизняної термінології. Тому більшість видатних російських лікарів 

ставали одночасно перекладачами і філологами. Серед них, перш за все, слід згадати 

головного лікаря Санкт-Петербурзького адміралтейського госпіталю М. І. Шеїна (1712-1762), 

який створив найдавніше в російській літературі зведення російських анатомічних термінів. 

Російська медична лексика була представлена в першому академічному словнику російської 

мови -  «Словаре Академии Российской» (1789-1794) - більш ніж 600 словами. Були включені 

народні загальновживані російські найменування, а також запозичені наукові терміни греко-

латинського походження. Слова супроводжувалися досить повними, ретельно 

сформульованими визначеннями. Медичну частину словника становили провідні російські 

вчені лікарі А. П. Протасов і Н. Я. Озерецковский (1750-1827). Перекладачам легше 

вдавалося справлятися з назвами хвороб і симптомів, так як для них часто були еквівалентні 

позначення, що існували в мові народної медицини. Найважче було з науковою анатомією, 

оскільки багато анатомічних утворень, наприклад pleura, pancreas, trochanter, взагалі не мали 

російських аналогів. У подібних випадках нерідко створювали описові складові терміни 

замість одного латинського (або латинізованого грецького) слова. Так, М. І. Шеїн створив 

для слова diaphragma російський еквівалент «грудобрюшна перешкода». У термінологічній 

системі, крім прямих запозичень, виділяють також семантичні та словотвірні кальки і 

буквальні, етимологічні переклади з латинської та грецької мов (наприклад, макроцефалія, 

головатий, - з греко-лат. macrocephalia; сприятливий прогноз - з лат. prognosis bona) . 

 

 

Нікитенко І.О. 

ДИНАМІКА ІНФІКУВАННЯ ВІРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ У ОБЛАСНОМУ 

ДІАЛІЗНОМУ ЦЕНТРІ 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 – д. біол. н., проф.. О.А. Ракша-Слюсарева, к. мед. н., доц.. О.А. Слюсарев 

 

Актуальність.  Пацієнти, що отримують лікування програмним гемодіалізом (ГД), належать 

до групи осіб з високим ризиком інфікування вірусними гепатитами (ВГ), у зв’язку з 

особливостями процедури та переважно інапарантним перебігом захворювання, а також у 

зв′язку з потребою частих гемотрансфузій через апластичну анемію, що неминуча на 

термінальній стадії хронічної хвороби нирок. Діалізна популяція постійно збільшується, а 

інфіковані хворі є джерелом зараження як у самому відділенні, так і поза його межами. 

Мета дослідження. Визначити стан та ймовірні причини інфікування пацієнтів обласного 

діалізного центру м. Краматорська за 2017-2019 рр. 

Методи дослідження:  клінічний, імунологічний. 

Результати. В результаті проведеного у 2018 році дослідження було встановлено, що серед  

115 пацієнтів ДЦ м. Краматорська  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.  Серед осіб  з 

маркерами HВV і HСV 16%  лікувалися 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,  пов’язували  інфікування з 

ГД. З них 8% хворих знаходились на ГД більше 10 років, 50%  – від 5 до 7 р., 30% - від 2,5 р. 

до півроку. Встановлено, що 20 % з цих хворих інфікувалися у відділенні ГД м. Горлівки. 
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Інші 40% пов’язують інфікування з гемотрансфузіями. В 1 хворої HBsAg було виявлено після 

імплантації судинного протезу в м. Дніпро, а 1 хворий пов’язує своє інфікування з 

дружиною. 16%  осіб були інфіковані  до початку лікування ГД. З 2009 по 2018 рр. HBsAg 

був виявлений також у 2 медичних сестер ДЦ.  

Встановлено, що 1 з них була інфікована у ДЦ, а обставини інфікування іншої не були 

встановлені. Станом на  2019 р. кількість хворих склала  139 осіб. Кількість  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, що були інфіковані HBV, пов’язують інфікування з гемотрансфузіями. Випадків 

інфікування серед медичних працівників зафіксовано не було. Станом на 2020р. у відділенні 

164 пацієнти. Випадків інфікування HBV серед пацієнтів зафіксовано не було, 1 медична 

сестра була інфікована під час виконання службових обов′язків. Кількість осіб, інфікованих 

HCV збільшилася і складає 5,49%; всі вони були інфіковані у додіалізний період. 

Висновки.  Отримані результати свідчать про збільшення кількості інфікованих на ВГ. Отже 

необхідно проводити обстеження нових пацієнтів відразу при їх надходження до ДЦ, а також 

проводити вакцинацію медичного персоналу проти HВV. 

Овечкін В. М. 

ЗАСТОСУВАННЯ КАСКАДНОГО ПЛАЗМОФЕРЕЗУ В КОМБІНОВАНІЙ ТЕРАПІЇ 

МОНО-ІНФЕКЦІЇ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С 

І КОІНФЕКЦІЇ ВГС/ВІЛ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра епідеміології та інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Л. І. Слюсар 

наук. керівник – асист. О. І. Глухова 

 

Актуальність. Серед індикаторних захворювань на ВІЛ-інфекцію одне з провідних місць в 

Україні займає хронічний вірусний гепатит С (ХВГС). Пацієнтам з ХВГС на пізніх стадіях 

ВІЛ-інфекції призначають тривалі курси противірусної (ПВТ) і антиретровірусної (ВААРТ) 

терапії, які супроводжуються розвитком небажаних явищ у вигляді алергічних і токсичних 

реакцій, незадовільних біохімічних показників. Вони знижують ефективність лікування, 

ускладнюють перебіг ХВГС і посилюють і без того виражений стан імунодефіциту хворого.  

Мета. Пошук нових патогенетично обґрунтованих методів комплексного лікування ХВГС у 

пацієнтів з коінфекцією (ХВГС/ВІЛ). 

Матеріали і методи. Обстежено 15 пацієнтів з ХВГС, генотип 1b на пізніх стадіях ВІЛ-

інфекції (III –IV стадії), які приймали ПВТ/ВААРТ і каскадний плазмаферез (КП) з появою 

побічних реакції. Показаннями до застосування КП були: токсичні реакції з боку шлунково-

кишкового тракту, печінки, підшлункової залози, токсичні неврологічні реакції і алергічні 

реакції. Вік пацієнтів 30-56 років. Курс КП проводився з використанням апарату «Spectra 

Optia» від «Gambro Bct.» (США) з використанням плазмових фракціонаторів «Evaflux 5A20» 

від «Kawasumi Laboratories Inc.» (Японія), і включали три сеанси з інтервалом 72 години на 

тлі ПВТ з використанням специфічних препаратів. Один об'єм циркулюючої плазми був 

оброблений у пацієнта протягом одного сеансу КП. Обсяг замісної терапії під час сеансу 

склав 500 мл і включав: 0,9% розчин хлориду натрію - 400 мл; 10% розчин альбуміну - 100 

мл. У всіх пацієнтів курс КП пройшов задовільно, побічних реакцій не спостерігалося. 

Ефективність контролювали за результатами моніторингу клінічних і біохімічних показників 

крові. 

Результати досліджень. У всіх пацієнтів відзначалися нормалізація клінічних і біохімічних 

показників. Рівень загального і прямого білірубіну після курсу КП в середньому знизився на 

23,4±2,1%, активність трансаміназ, відповідно на 29,7±3,6%. Розмір вірусу гепатиту С 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

97 

 

становить 550-650 ангстрем, а пори плазмового фракціонатора Evaflux 5A20 - 300 ангстрем, 

що дозволяє видаляти віруси з плазми. За даними моніторингу кількісної ПЛР у 

досліджуваних пацієнтів кількість копій РНК в 1 мл після курсу КП зменшилася на порядок і 

склало в середньому 5,1±2,7×105 МО/мл. Замісна терапія 10%-ним розчином альбуміну -100 

мл після кожного сеансу КП забезпечувала адекватну нормалізацію втрат альбуміну під час 

сеансу КП. 

Висновки. Використання каскадного плазмаферезу в комплексному лікуванні ХВГС у 

пацієнтів на пізніх стадіях ВІЛ-інфекції дозволяє своєчасно усунути небажані явища, 

підвищити ефективність базової терапії і якість життя, а також поліпшити прогноз життєво 

важливих функцій. 

 

Олійник О. О. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ ЛАТИНСЬКОГО 

ПОХОДЖЕННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник – к. пед. н., доц. О. П. Шевченко 

 

Актуальність теми. Одним з важливих завдань навчання в вищому медичному закладі є 

підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють спеціальною термінологією. У 

своїй мові, лікар, використовує від 50 до 80% слів латинського походження. 

Мета дослідження: висвітлити важливість правильного трактування медичних термінів та 

деякі особливості перекладу медичних термінів латинського походження, а також 

встановити, яку роль у процесі перекладу мають терміноелементи. 

Матеріал та методи дослідження: огляд наукової літератури з проблем латинської 

термінології, підручників, наукових робіт у напрямку лінгвістики. 

Результати дослідження. Під час навчання у вищому медичному закладі студент стикається 

з великою кількістю  термінів різних медико-біологічних та клінічних предметів, функцією 

яких є допомога у оволодінні науковою мовою своєї спеціальності. Вивчення медичних 

термінів на заняттях з латинської мови базується на аналізі та вивчені окремих частин, які 

мають назву терміноелементи. Терміноелемент – це будь-який словотвірний елемент (основа, 

корінь, суфікс, префікс) котрий володіє стабільним значенням і утворює терміни різного 

значення. Терміноелементи являють собою смислову опору, яка необхідна для розуміння 

терміну. Знання цих елементів дозволяє студенту розуміти значну кількість медичних 

термінів, наприклад, від терміноелементу кров haemo -, haemato -, - aemia утворено близько 

150 термінів. 

 Важливо не забувати, що велика частина медичної термінології – це похідні слова. 

Похідні слова складаються з префіксу та кореня або з кореня та суфіксу: arthr - itis – 

запалення суглоба, pan – arthr – itis – запалення усіх тканин суглоба або усіх суглобів, arthr – 

osis – хронічне захворювання суглоба дистрофічного характеру з ураженням суглобового 

хряща. Слова, які утворені одночасно приєднанням до кореня префіксу та суфіксу, 

називаються префіксно - суфіксальними похідними. Також слід не забувати про префіксацію. 

Префіксація не змінює значення терміну, а лише додає додатковий компонент до терміну, що 

може вказувати на локалізацію(вище, нижче, спереду, ззаду), напрям, протікання за часом, 

відсутність або заперечення чогось.  

Висновки. Латинські слова і терміноелементи є базовими для термінології всіх наук і, 

насамперед, медицини; вони беруть участь у вічному процесі утворення неологізмів. Перед 

перекладом слід звернути увагу на особливості утворення слів та значення окремих частин 
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терміну. Навіть зміна одного з елементів терміну може спотворити значення слова, що може 

спричинити непорозуміння між спеціалістами, які працюють у медичній сфері, у найгіршому 

випадку – спричинити вплив на здоров’я пацієнта. 

 

Олійник О. О. 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ CRISPR/Cas9 У МЕДИЦИНІ. ТЕХНОЛОГІЯ 

МАЙБУТНЬОГО 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії №1 ДНМУ 

зав. кафедрою – к. біол. н., доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник – Л. Г. Бобошко 

 

Актуальність. У наші часи з’являється все більше новин про відкриття у сфері генетичної 

інженерії. Ці відкриття обіцяють нам звільнення від багатьох хвороб; особливо від тих, які не 

лікуються препаратами, а зумовлені природженими генетичними дефектами. Технологія 

CRISPR/Cas9 є однією з перспективних інновацій. 

Мета: розглянути перспективи використання інструменту CRISPR/Cas9 у медицині. 

Матеріали і методи: огляд літератури з біологічної хімії та генної інженерії. Аналіз 

вітчизняних та зарубіжних наукових статей. 

Результати. Інструкції, згідно з якими працює людське тіло, записані в генах. ДНК має 6,4 

млрд нуклеотидів, при цьому однієї помилки достатньо щоб виник генетичний дефект, а 

разом з ним і хвороба. До групи захворювань викликаних генетичним дефектом відносяться: 

трисомія за 21 хромосомою, різноманітні гемоглобінопатії, гемофілія, рак і ще неймовірна 

кількість патологій. На тлі цього з’явилася ідея: чому б не вирішити проблему, редагуючи 

ДНК людини? Для здійснення мети використали інструменти CRISPR та Cas9. CRISPR - це 

так званий ДНК-архів, в якому зберігається конкретна частина ДНК. Cas9 – це керована за 

допомогою РНК-гідів ендонуклеаза, пов’язана з системою CRISPR. РНК-гід – це звичайна 

копія тієї самої частини ДНК у архіві, яка передається Cas9 у потрібний момент. Ці три 

компоненти являють собою єдину систему. У живу клітину комплекс впроваджується за 

допомогою «обгортки» з безпечних вірусів. Уся ця система прямує до ДНК клітини. Cas9 

руйнує «зв’язки» і вилучається фрагмент ДНК. Місце розриву заповнюється завдяки процесу 

репарації ДНК під час поділу клітини. 

 Випробування цієї методики з успіхом здійснили на бактеріях та в умовах in vitro, а у 

2013 році технологію застосували на еукаріотах. Через 2 роки китайські вчені опублікували 

статтю, в якій описали вдалу спробу редагування геному людського ембріона. Результатом 

стало виправлення гену, який спричиняв β-таласемію. Технологія вражає високою точністю 

редагування, у 2016 році у США знизили вірогідність помилок під час процесу до 

несуттєвого рівня. У цьому ж році вченим вдалось знизити кількість ВІЛ – інфікованих 

клітин у лабораторного щура вдвічі, виконавши ін’єкцію CRISPR. В Україні поки що цю 

технологію використовує тільки компанія DuPont Pioneer у сфері агробізнесу. 

Висновки. Комплекс CRISPR-Cas9 є дуже перспективним інструментом для використання у 

лікуванні різних хвороб: онкологічних, ВІЛ, міодистрофії Дюшенна, анемій та інших. 

Омельченко О. О., Іщенко Ю. В. 

ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК НА ФОЛІКУЛЯРНИЙ РЕЗЕРВ ЯЄЧНИКІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології № 1 
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зав. кафедрою – д. мед. н. С. В. Татарко 

наук. керівник –  асист. А. О. Охріменко 

 

Частота безпліддя складає більше 15% серед всіх сімейних пар. За даними експертів ВООЗ, в 

світі близько  100 млн. сімейних пар є безплідними, причому їх кількість щороку 

збільшується. Це пов'язано з тенденцією відстрочки зачаття багатьма сімейними парами, 

частішою ановуляцією у жінок старших вікових груп, а також зростанням частоти 

захворювань, що передаються статевим шляхом. 

Мета дослідження. Вивчення методики тесту на функціональний резерв яєчників і його 

значущість у визначенні репродуктивного здоров'я жінки. 

Матеріал і методи. Аналіз наукової літератури; (Наказ № 582 МОЗ України від 15.12.2003р. 

«Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги»). 

Результати дослідження. За результатами обробки статистичних даних Кіровоградської 

обласної лікарні в гінекологічному відділенні знаходилось 20 жінок. Під час дослідження 12 

жінок, які страждали безпліддям 1 (вік 20-35р.), у 10-ти жінок рівень ФСГ не перевищував 

4МЕ/л, що відповідало нормі і передбачало хорошу відповідь на стимуляцію за числа 

антральних фолікулів 7-10; об’ємі яєчників 12см3 , що відповідає хорошій частоті настання 

вагітності. 2 жінки мали зниження об’єму яєчників 5,5 і 6см3, маючи в анамнезі клиноподібну 

резекцію яєчників, що може сприяти збільшенню дози екзогенних гонадотропінів при 

стимуляції яєчників. Жінки, які відносилися до 2 групи, страждаючі безпліддям 2 (вік 30-

35р.), 4 з них мали рівень ФСГ 6-8МЕ/л, більше 10-ти антральних фолікулів і об’єм фолікулів 

10-12см3, мали в анамнезі одні пологи та наявність хронічного сальпінгіту, оофориту та 

метроендометриту. Останні жінки мали наступні показники: 3 жінки (вік 35р.), рівень ФСГ 

10-11,8МЕ/л, число антральних фолікулів не перевищувало 5, об’єм яєчників був менше 

8см3, що свідчить про низький оваріальний резерв, 1 жінка (40р.) мала рівень ФСГ 15,6МЕ/л, 

менше 5 антральних фолікулів, об’єм яєчників не перевищував 3см3, що говорить про різко 

знижений оваріальний резерв. 

При обстеженні жінок були отримані наступні результати: вік 21-40р., рівень ФСГ на 

2-3 день м.ц. 3,4-15,6МЕ/л; число антральних фолікулів за даними УЗД на 2-3 день м.ц. 5-10 

фолікулів; об’єм яєчників за даними УЗД на 2-3 день м.ц. 2,5-10,5см3. 

Відповідно до критеріїв, які представлені Т.А.Назаровою, можна зробити висновок за рівнем 

фолікулярного резерву досліджуваних жінок: високий оваріальний резерв – 16; низький – 3, 

різко знижений – 1. 

Висновок. Сучасні методи оцінки оваріального резерву дозволяють зробити висновок про 

перспективи оваріальної стимуляції у конкретної пацієнтки і ці висновки можуть бути 

корисними при виборі конкретної процедури та наступних перспектив лікування. Методи 

оцінки функціонального резерву яєчників дозволяють оцінити доцільність проведення 

методики ЕКЗ. 

Пальчак Л. М. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ КОМБІНОВАНИХ ЕКСТРАКТІВ 

Національний фармацевтичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра технологій фармацевтичних препаратів 

зав. кафедрою – доцент О. С. Кухтенко 

наук. керівник – д. фарм. н., проф. Є. В. Гладух 

 

 До вибору рослинних джерел фітопрепаратів пред'являються певні вимоги, а саме: 

рослини повинні мати достатні і швидко поновлювані сировинні запаси, мати різноманітний 

хімічний склад і певний досвід застосування в народній або практичній медицині. 

Вдосконалення технологічного процесу виробництва складних екстрактів ускладнено через 
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відсутність системного підходу та єдиної системи забезпечення якості сировини і готового 

продукту на кожній стадії технологічного процесу. Тому необхідним є пошук технологічних 

рішень для оптимізації процесів екстракції при розробці комбінованих фітопрепаратів з 

лікарської рослинної сировини. 

З метою визначення найбільш ефективного та рентабельнішого методу екстракції в 

сучасних умовах, нами було проведено ряд досліджень, які мали на мету визначення виходу 

біологічно активних речовин та сухого залишку із комбінацій лікарської рослинної сировини. 

Метою нашої роботи було визначення ефективності екстракції комбінованих 

фітоекстрактів. 

Об’єктами досліджень були модельні зразки чотирьохкомпонентної суміші лікарської 

рослинної, які у складі містили різні за анатомо-морфологічними ознаками частини рослин – 

корні, трави, листя, квіти та плоди. 

Перед проведенням процесів екстракції кожна сировина була подрібнена та визначені 

її основні фармакотехнологічні показники. В якості екстрагенту був обраний 70 % етанол. 

Витяги комбінованих екстрактів аналізували за наявністю речовин поліфенольної будови, 

флавоноїдами. Для проведення спиртової екстракції використовували метод фільтраційної 

екстракції, для цього 100,0 г подрібненої до розміру часток 1,5–2,0 мм сухої суміші заливали 

70 % етанолом в лабораторному екстракторі та настоювали при кімнатній температурі. Після 

цього екстракт зливали з певною швидкістю та до сировини повторно додавали залишок 

екстрагенту. Кожен з витягів відбирався фракційно з кроком DER 1:1. Процес екстракції 

проводили до отримання сумарного екстракту DER 1:10. Для кожного зразку було проведено 

кількісне визначення та розраховані основні показники динаміки процесу. 

Результати кількісного визначення основних груп БАР та екстрактивних речовин 

показали, що при кратності екстракції від 1 до 5 на кожному ступені екстракції відбувається 

істотне збільшення кількості виходу екстрактивних та біологічно активних речовин. 

Подальше збільшення кратності екстракції в незначній мірі збільшує вихід біологічно 

активних речовин. 

Таким чином, досліджено вплив виду екстрагента на вихід біологічно активних 

речовин з лікарської рослинної сировини на кожній ступені екстракції. Експериментально 

обґрунтовано використання в якості екстрагента 70 % етанол. Досліджено динаміку процесу 

екстракції на підставі чого було обґрунтовано вибір кратності процесу екстракції DER 1:5.  

 

Паляниця К. В. 

БІОЛОГІЧНЕ СТАРІННЯ ОРГАНІЗМУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №2 

зав. кафедрою – к. філос. н., доц. В. А. Ігнатьєв 

наук. керівник  – к. філос. н., доц. В. А. Ігнатьєв 

 

Старість – дуже важкий період в житті людини, а демографічне старіння вимагає від 

суспільства все більших фінансових витрат й інших матеріальних ресурсів на обслуговування 

цієї вікової категорії населення. Суспільство повинно взяти на себе вирішення всіх проблем, 

пов’язаних з комплексом захисту і соціального обслуговування та забезпечення літніх й 

старих людей. 

Старіння населення є однієї з глобальних проблем сучасного світу. Відповідно до 

класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я до літнього віку відноситься населення 

у віці від 60 до 74 р., до старого - від 75 до 89 років, а до довгожителів - 90 років і більше. 

Соціологи називають ці періоди людського життя "третім віком", і демографи вводять 

поняття "третього" (60-75 років) і "четвертого" (понад 75 років) віків. 
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Соціальна геронтологія на сучасному етапі відчуває потребу у: 

теоретичній систематизації, яка б дозволила обґрунтувати феномен старіння у всіх його 

аспектах; навчанні професіоналів, здатних розробляти і виконувати державні програми 

стосовно населення літнього і старого віку, а також проводити політику соціального захисту 

осіб цієї вікової категорії. 

Існує дві традиційні точки зору на причини розвитку старіння (закономірності): 

 - старіння – генетично запрограмований процес, результат закономірної реалізації програми, 

закладеної у генетичному апараті. 

 - старіння – результат руйнування організму, викликаний різними факторами, дія яких 

повторюється і накопичується на протязі всього життя. 

Види старіння: 

 - Природне (фізіологічне, нормальне) старіння характеризується визначеним типом і 

послідовністю вікових змін, що відповідають біологічним, адаптаційно-регулятивним 

можливостям даної людської популяції. 

 - Сповільнене (ретардіроване) старіння відмічається більш повільним, темпом вікових змін. 

Проявом цього типу старіння є феномен довголіття. 

 - Передчасне (патологічне, прискорене) старіння характеризується раннім розвитком вікових 

змін чи більш вираженим їх проявом в цей чи інший віковий період. 

Кількість довгожителів, які доживають до 100 років і більше, у всьому світі 

збільшиться в десять разів між 2010 і 2050 роками. Як справедливо писав Доктор Гузеланд, 

важливим чинником довголіття є те, скільки прожили ваші батьки, тобто генетичний фактор. 

Але зростання числа довгожителів неможливо пояснити лише генетикою, яка навряд чи 

сильно змінилася за останні кілька століть. Скоріше, це цілий ряд удосконалень у нашому 

житті, які в сукупності підвищують наші шанси прожити довше і якісніше. Тим не менш, 

переваги кращої охорони здоров'я та умов життя не задовольняють багатьох людей, а охочих 

пройти курс терапії для продовження життя стає лише більше. 

Одним з популярних заходів є обмеження калорійності їжі. У 1930-х роках дослідники 

помітили, що миші, які постійно голодували, жили набагато довше, ніж ті, кому дозволяли 

наїдатися досхочу. 

 

Панасенко А. О. 

СКЛАДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ФАХОВИХ АНГЛОМОВНИХ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – к. філол. наук., доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник – Т. О. Шундель 

 

Актуальність дослідження. Н.С. Булич вважає, що у результаті численних процесів, що 

відбуваються у сучасному світі, людина стикається з новими проблемами та ситуаційними 

задачами, які вимагають від лікаря подальшого удосконалення професійних знань та вмінь. У 

теперішній час по всьому миру відмічається активна лікарська співпраця та міжнародний 

обмін досвідом у медичній сфері. У зв’язку з цим, підіймається питання якісного перекладу 

фахових текстів медичного спрямування. 

Мета роботи полягає у дослідження та аналізу складних моментів англійських фахових 

текстів медицини. 

Матеріали і методи. Під час дослідницької роботи нами були використані методи аналізу 

теоретичних джерел та наукової літератури, які допомогли встановити, що найбільш 

складним структурним компонентом медичного тексту є наукова термінологія. Під час и 

роботи з фаховими текстами перед перекладачем ставлять дуже важливе завдання: 
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абсолютно точно передати інформацію першоджерела. Саме тому при перекладі медичних 

текстів важливим елементом є кожен термін, загальний чи вузькоспеціалізований, чи його 

структурні елементи, які необхідно передати правильно. 

Результати досліджень. Треба зазначити, що адекватний переклад фахової медичної 

літератури може ускладнюватися деякими мовними явищами. Т.С. Хайновська говорить про 

широке вживання полісемії. Вона наводить наступний приклад: в англійській мові термін 

«пухлина» може передаватися декількома варіантами, а саме «tumor», «mass», «growth», 

«swelling», «neoplasm», «formation», «blastoma». Таким чином, перекладачу медичних текстів 

задля запобігання передачі нечітких моментів рекомендується чітко орієнтуватися в предметі 

перекладу, щоб точно перекладати медичні терміни і вираження, а також правильно 

передавати їх у вузькому контексті.  

Висновки. Необхідно пам’ятати, що з метою уникнення різноманітних проблем під час 

перекладу фахових медичних англомовних текстів та задля запобігання подальших 

непорозумінь, перекладач повинен звертати пильну увагу на медичні терміни, що широко 

функціонують у мові оригіналу. Це важливо, оскільки медичні фахові тексти стосуються не 

лише здоров’я людини, але й його життя, та навіть найменша помилка під час перекладу 

може стати причиною негативних наслідків. 

 

 

 

Петрушов Д. А. 

ПСИХОНЕЙРОІМУННА РЕГУЛЯЦІЯ ОРГАНІЗМУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав.кафедрою – к.мед.н., доц.. О.А. Слюсарев 

наук. керівники – д. біол. н., проф. О.А. Ракша-Слюсарева, к. мед. н., доц.. О.А. Слюсарев 

 

Актуальність. Сукупність багатьох негативних факторів довкілля, частина яких пов’язана з 

воєнним конфліктом на території Донеччини, впливає на організм населення регіону та може 

обумовлювати зміни в гемато-імунологічному, неврологічному та психоемоційному стані, як 

складових психонейроімунної регуляції, і призводить до різних патологічних станів.  

Мета – отримати нові знання щодо психонейроімунної регуляції організму 

Матеріали та методи – когнітивні, бібліосементичні. 

Результати. У кінці ХХІ століття  (70-80роки) було встановлено існування цілісної 

нейроімуноендокринної регуляції організму ( Абрамов В.В., 1999; Евсее В.А. и соавт., 2001; 

Акмаев И .Г., 2001) при чому, яка з її трьох складових частин ведуча чи найважливіша 

визначити досить важко. Порушення діяльності хоч одного з компонентів регулюючої трійці 

призводить до патології дизрегуляції (Акмаев И .Г., 2001).  

Були отримані дані, що свідчать не тільки про тісну взаємодію, але й про єдність і 

тісну взаєморегуліцію імунної та нервової системи.  Архітектоніка цих систем багато в чому 

схожа між собою. Клітинам обох систем властиві властивості пам’яті, розпізнавання свого і 

чужого, двосторонність передачі інформації між нижчими і вищими ієрархічними рівнями, 

дратівливость. Нервова система сприймає сенсорні сигнали, імунна – генетично чужорідні 

сигнали.  

Зв’язок між системою імунітету і нервовою системою здійснюється, як безпосередньо 

під впливом дії нервових стимулів за рахунок прямої іннервації лімфоїдних структур так і 

через рецептори клітин імунної системи й адекватні їм рецептори ЦНС. Існує і гуморальна 

однобічна і двобічна взаємодія між нервовою та імунною системами. Гуморальних чинники 

нервової й імунної системи взаємно перекриваються: медіатори нервової системи 

виробляються і виділяються не лише у невральних синапсах, але і лімфоцитами, 
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макрофагами; деякі цитокіни імунокомпетентних клітин (ІЛ-1) виробляються клітинами 

гіпофізу і мають α- і β-ендорфінною активністю. При цьому існують речовини, що двобічно 

діють на обидві системи (ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-6, ендорфіни, інтерферони). 

Висновок. Дизрегуляторна концепція нейроімуноендокринних порушень відкриває нові 

перспективи у корекції низки захворювань, за яких формується «хибне коло», розірвання 

якого можливе тільки шляхом нормалізації регуляції взаємозв’язку ЦНС та імунної системи.  

 

 

 

Петрушов Д. А. 

АНГЛІЙСЬКА МОВА, ЯК ГЛОБАЛЬНА МОВА СПІЛКУВАННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних наук №1 

зав.кафедрою – к.філос.н., доц. О.В. Самійленко 

наук. керівник – к. пед. Н., І.С. Аветісова 

 

Актуальність дослідження особливостей розвитку англійської мови визначається тим, що в 

епоху такого глобального білінгвізму спілкування англійською мовою є нормою.У сучасних 

умовах глобалізації спостерігається чітка тенденція щодо вживання англійської мови як 

універсальної мови-посередника. Сучасна англійська мова засвідчена у цілому ряді 

національних та регіональних варіантів, які інколи паралельно функціонують із мовами 

місцевого населення.Досі дискусійними залишаються питання, пов’язані зі статусом 

глобальної англійської мови, а також із природою її стандарту та субстандарту. 

Мета дослідження полягає у визначенні статусу англійської мови як мови міжнаціонального 

спілкування та огляді проблем регіональної, соціальної  та національної варіативності норм в 

контексті глобалізації.  

Метод дослідження: проведення опитування з метою виявлення вживання цієї мови в житті, 

пошук інформації,узагальнення отриманої інформації. 

Результати дослідження. На хвилі глобалізації і розвитку сучасних технологій англійська 

підкорила світ так, як це не вдавалося жодній мові в історії людства. Глобальна англійська – 

це культурна і політична реальність 21 ст. Англійська мова здобула статус глобальної через 

такі чинники, як активна колонізація територій, які згодом стають незалежними, але 

обирають її як державну мову; використання цієї мови офіційними міжнародними 

організаціями, при цьому штаб-квартира однієї із найвпливовіших з них, ООН, знаходиться в 

Нью-Йорку. Згодом мова  починає відігравати домінуючу роль в іншомовній підготовці 

великої кількості країн, вона використовується як головний засіб спілкування в таких сферах 

діяльності, як державне управління, судочинство, засоби масової інформації, освіта.  

Таким чином, риси англійської мови, які є надважливими для міжнародного 

спілкування і порозуміння між співрозмовниками та яких необхідно навчати для правильного 

відтворення і сприйняття у наш час відокремлюються від тих, які не призводять до 

непорозуміння і, відповідно, не є важливими для підготовки тих, хто використовує 

англійську мову виключно у міжнародному середовищі. Тому в епоху глобалізації доцільно 

розрізняти англійську мову як носія та хранителя культури народу та мову як засіб, 

інструмент комунікації. Усвідомлення цих головних моментів допоможе вивільнити цінний 

час для оволодіння основними комунікативними стратегіями. 

Висновки. Англійська мова на хвилі глобалізації підкорила сучасний світ і стала по праву  

міжнародною і глобальною мовою. Цей висновок я зробив після проведених мною опитувань 

у студентів. Отже, вже беззаперечним є той факт, що світовий порядок визначатиме 

глобальна англійська, яка потребує комплексного дослідження. Це сприятиме покращенню 

як процесу викладання , так і порозумінню на міжнаціональних рівнях.  
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Пефті Ю. С. 

АДЕНОЇДИ 

Донецький  національний медичний університет 

м. Маріуполь 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою –доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. С. М. Азаренко 

 

Актуальність теми. Маріуполь є промисловим мегаполісом з певними невирішеними 

проблемами стану довкілля і це, ймовірно, є причиною того, що значна кількість населення 

хоч раз в рік звертається до ЛОР лікаря і має алергічні захворювання.  Ознаки алергії все 

частіше проявляються у дітей до 14 років і ведуть до алергічного риніту, 

бронхіальної,астми,аденоїдиту.                                                                                                                                       

Мета: розібрати захворювання «аденоїдит», його причини, симптоми, діагностику; можливі 

ускладнення вух при аденоїдиті, прослідити стан при оперативному втручанні з діагнозом 

«гіпертрофія аденоїдів ІІ-ІІІ ступеня».  

Інформація була взята з лікувального листа пацієнтки (міської лікарні №1, місто 

Маріуполь, відділення ЛОР) . В носовій порожнині під клиновидною кісткою та частинами 

латеральних і медіальних відростків криловидної кістки розташовується носова мигдалина, 

яка представляє собою скупчення лімфоїдної тканини, основна функція якої - підтримка 

імунної системи людини. В нормі товщина сформованого мигдалика становить 5-7 мм, 

ширина 20 мм, довжина – 25 см. Під час перенесення ЛОР хвороби, організм створює місце 

для утилізації мікроорганізмів, що призводить до росту лімфоїдної тканини; іноді дана 

структура розростається і стає причиною розвитку мікробів, грибків та вірусів. Дане 

захворювання має назву – аденоїдит.  Аденоїдит – запальний процес, який локалізується на 

задній стінці носоглотки і вражає носоглоткову мигдалину.  Пацієнтці, персональні дані, якої 

були використані в ході наукової роботи, - 5 років і 2 місяці. Її батьки звернулися до міської 

лікарні з симптомами: утруднене дихання через ніс, яке турбує протягом 2-х років; хворіла на 

ГРВІ 10 разів за 2019 рік (останній раз місяць тому до звернення), зниження слуху на праве 

та ліве вухо протягом 6 місяців. При цьому,  консервативне лікування та спостереження в 

амбулаторних умовах, протягом року, було неефективним. Носоглотка – аденоїдні вегетації 

ІІ-ІІІ ступеня, слизова оболонка рожева, носове дихання утруднене, у порожнині носу слизові 

виділення. Ларингоскопія: Надгортанник правильної форми; істинні голосові складки білясті, 

без нальотів. Отоларингологом був поставлений діагноз: гіпертрофія аденоїдів ІІ-ІІІ ступеня, 

хронічний ексудативний отит. Було вирішено прибігти до оперативного втручання.Перед 

випискою був проведений розширний огляд лікарем.                                                                                                                                      

Висновок. В ході наукової роботи була розроблена тема «аденоїди», визначена 

симптоматика, діагностика та профілактика. Було проаналізовано протікання захворювання у 

пацієнтки при хірургічному втручанні. Робота підвела до висновку, що аденоїдит (залежно 

від ступеня) можна лікувати терапевтично, але лікування не завжди є доцільним, і 

призводить до повного одужання. В основному аденоїдит ІІ-ІІІ ступеня лікується хірургічно.  

 

 

Пефті Ю.С 

АНАЛІЗ ЕТІОЛОГІЇ, СИМПТОМАТИКИ ТА КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ ТОНЗИЛІТУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., проф. О. В. Федотов 

наук. керівник – д. біол. н., проф. О. В. Федотов 
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Серед патології верхніх дихальних шляхів як у дітей провідне місце займає тонзиліт. 

Більш часто зустрічається гострий тонзиліт. Терапія хронічного тонзиліту навіть сьогодні 

залишається досить складною та актуальною проблемою у повсякденній практиці 

отоларингологів.  

В ході дослідження, також, цікаво було підтвердити аналіз даних наукової літератури 

вивченням плину діагностики і лікування тонзиліту на прикладі клінічного випадку. 

Вік пацієнта Х, персональні дані якого були використані в ході наукової роботи, 

становить 11 повних років. Пацієнт мав наступні симптоми: часті ангіни (більше 3 разів на 

рік), останній раз місяць тому, зниження слуху на праве та ліво вухо протягом 6 місяців. При 

цьому, спостереження в амбулаторних умовах, протягом року, були неефективними. Для 

встановлення діагнозу ЛОР лікарем були проведені дослідження. 

Отоскопія. Її результати: вушні раковини правильної форми, за барабанними 

перетинками візуалізується рідина. 

Орофарингоскопія. Її результати: слизова оболонка рота звичайного кольору; при 

ротації мигдаликів з лакун виділяється рідкий гній. 

ЛОР лікарем був поставлений діагноз хронічний декомпенсований тонзиліт. 

Хронічний двобічний середній отит. Було вирішено прибігти до оперативного втручання. 

Операція проводилася під загальним знеболюванням. Тупим шляхом по черзі було відрізано 

обидва мигдалика. При отомікроскопії, вушними щипцями вставлені шунти. 

Після десятиденного нагляду, пацієнта було виписано з симптоматикою: скарг не 

пред’являлося; слизова носу рожева,; в лакунах були плівки у незначній кількості, 

відкривання роту вільне. 

Для профілактики тонзиліту було рекомендовано: забезпечити дитині чисте, не 

перегріте (до 20°С) повітря, проводити не менше 2-х годин на свіжому повітрі. 

Таким чином, було зроблено наступні висновки. По-перше, терапія хронічного 

тонзиліту навіть сьогодні залишається складною та актуальною проблемою у повсякденній 

практиці отоларингологів. По-друге, часте невиправдане застосування антибіотиків 

обумовлюють щорічне збільшення захворюваності на хронічні запальні процеси органів 

дихання. 

Письменна Л. В. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ АСКАРИДОЗУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра епідеміології та інфекційних хвороб  

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Л. І. Слюсар 

наук. керівник – асист. О. С. Куницька 

 

Актуальність. Аскаридоз -глистні інвазії з групи геогельмінтоз. Захворювання розвивається 

прямим шляхом, тобто без участі проміжного хазяїна та передається людині через елементи 

зовнішнього середовища забруднені інвазивними яйцями. Важливість проблеми гельмінтозів 

пояснюється двома причинами: Високою поширеністю серед дитячого населення та значним 

впливом на стан здоров'я. Складність своєчасної діагностики полягає в тому, що аскаридоз в 

організмі господаря проходить дві стадії розвитку: личинкову і кишкову. Діагноз 

встановлюється, як правило, в кишкову стадію копроскопічним методом. До цього часу, 

паразитичний процес існує у людини вже 6-12 місяців.  Дані клінічного дослідження та 

вивчення літератури довело що на даний момент в Україні є випадки неправильного 

встановлення діагнозу. 

Методи та матеріали дослідження. Аналіз розповсюдження аскаридозу в Україні, у тому 

числі Донецькій області, проводився ретроспективно за 2017-2019 р. Застосовані матеріали: 
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«Звіт об інфекційній та паразитарної захворюваності» (форма № 1, річна). Також провели 

аналіз неправильної діагностики та лікування аскаридозу. Розглянувши: 1. Дисертацію і 

автореферат на тему: «Аскаридоз у дітей, удосконалення діагностики та лікування» к.м.н 

Кадочникової Галини Вікторівни. 2. Наукової статті «Практичні питання діагностики і 

лікування гельментозів у дітей» Автори: Шадрін О.Г., Ковальчук А.А., Дюкарева С.В.,- ДУ 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м.Київ 3.Наукової статті 

«Погляд на проблему гельмінтозів на сучасному етапі» Автори: Мочалова А.А., Єршова І.Б -

ДЗ «Луганський державний медичний університет». 

Отримані результати. В період з 2017-2019 роки в Україні захворюваність на Аскаридоз має 

тенденцію до зростання. В 2019 р. показник захворюваності становив 0,5 на 100 тис. 

населення. Що стосується ситуації між дорослими та дітьми: Рівень захворюванності більше 

у дітей на 84,5 % ніж у дорослих. Це обумовлено низьким рівнем діагностики гельмінтозів 

тільки за даними клінічної картини. Також значно ускладнена в зв'язку з частим атиповим 

або стертим перебігом інвазії. Акцент повинен бути на ретельно зібраний анамнез, в тому 

числі епідеміологічний. 

Висновки. Аскаридоз є провідною інвазією в групі геогельмінтоз й поширений на всій 

території України. Різноманітність циклів їх розвитку обумовлює різну локалізацію в 

організмі й визначає характер впливу як на органи, так й на весь організм в цілому. При 

цьому клінічні прояви не тільки неспецифічні, але й мають схожість з великою кількістю 

різних інфекційних та неінфекційних захворювань. Це призвело до того, що діагноз 

аскаридозу часто не знаходить місця в ланцюзі диференційно-діагностичного мислення 

лікаря.  

 

Півньова О. О. 

ЗАСТОСУВАННЯ MS EXCEL ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ТРОМБОЗАМИ ПРИ ПРИЙОМІ КОМБІНОВАНИХ 

ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ 

Донецький національний медичний університет 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій 

м. Краматорськ, Україна 

зав. кафедрою – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник – О. А. Кльованик 

 

Актуальність проблеми. Після впровадження в клінічну практику оральних комбінованих 

контрацептивів стали з'являтися випадки розвитку венозних тромбозів. В середньому у 5 з 

10000 жінок репродуктивного віку в рік виникають випадки венозних тромбозів, однак, 

враховуючи використання жінками контрацептивів, представляється оцінити ризик розвитку 

венозних тромбозів при застосуванні даної групи препаратів. Застосування гормональних 

препаратів широко поширене в гінекологічній практиці з метою контрацепції, замісної 

гормональної терапії у жінок в постменопаузі, для лікування гіперплазії ендометрія, акне, 

гірсутизму і синдрому полікістозних яєчників. 

Мета дослідження: за допомогою MS EXCEL провести систематизацію досліджень серед 

жінок репродуктивного віку, що приймають комбіновані оральні контрацептиви(КОК). 

Оцінити ризик розвитку венозних тромбозів у жінок, які приймають різні комбінації 

оральних контрацептивів. 

Методи та матеріали. Були проаналізовані історії хвороб (38 жінок), обмінні карти ЖК - 20 

жінок. 

Результати дослідження. У своїй діяльності лікар при обробці даних зустрічається з 

необхідністю зображувати дані у вигляді таблиць. У проведені розрахунків над даними, які 

подані в табличній формі широко використовують можливості програми MS EXCEL. [1]. 
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Ретроспективний аналіз 58 жінок показав, що ризик тромбоутворення при прийомі оральних 

контрацептивів I- покоління (в складі левоноргестрел і норетистерон) збільшується в 2,5 

рази, в порівнянні з відсутністю контрацепції, а при прийомі II-III покоління оральних 

контрацептивів (дезогестрел, гестоден или ципротерон ) цей ризик збільшується в 6,6 - 4,3 

рази, в порівнянні з невикористанням контрацептив. Найбільш високий ризик венозних 

тромбозів був зафіксований серед жінок, які приймали такі комбінації (50 мкг 

етинілестрадіол + левоноргестрел; 30 мкг етинілестрадіол + дроспіренон; 35 мкг 

етинілестрадіол + ципротерону ацетат; 30 мкг етинілестрадіол + дезогестрел). Використання 

комбінацій: 20 мкг етинілестрадіол + левоноргестрел і 20 мкг етинілестрадіол + гестоден, 

було асоційовано з найменшим ризиком розвитку венозних тромбозів. Відносний ризик 

розвитку венозного тромбозу при застосуванні КОК з вмістом 30-35 мкг етенілестрадіол і 

гестодену, дезогестрелу, ципротерону ацетату і дроспіренону однакові і на 50-80% вище, ніж 

у левоноргестрел містять КОК. Дозозалежні побічні ефекти етинілестрадіолу спостерігалися 

при застосуванні КОК з вмістом гестодену, дезогестрелу та левоноргестрелу, при цьому 

більш високі дози асоціювалися з більш високим тромботичним ризиком.  

Висновок. Таким чином, отримані результати свідчать про те, що всі КОК, наведені в 

аналізі, асоціювалися з підвищеним ризиком венозного тромбозу. Вираженість даного 

побічного ефекту залежала від прогестагену і дози етинілестрадіолу. 

 

Поліщук І. С 

ВАЖЛИВІСТЬ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 2 

зав. кафедрою – к. філос. н. В. А. Ігнатьєв 

наук. керівник  – А. В. Сьомак 

 

Актуальність. У сучасному світі, де кордони різних країн стає легше подолати, особливо 

фахівцям в області медицини - помітно збільшується значення англійської мови. Англійська 

в медицині відкриває шлях до спілкування з зарубіжними колегами, а також дає можливість 

брати участь у міжнародних медичних конференціях. Так можна підвищити рівень свого 

професіоналізму. Глобалізація і прискорення обміну інформацією вимагає знання мови 

міжнаціонального спілкування і, зокрема, його особливості та використання термінології в 

медичних і суміжних професій. 

Мета дослідження: висвітлити особливості формування іншомовної комунікативної 

компетенції майбутніх фахівців у галузі медицини.  

Результати досліджень. Існує безліч причин для вивчення англійської людьми, які 

працюють у медичній сфері. По-перше, тому, що більшість сучасної наукової літератури 

опубліковано англійською. У процесі перекладу деякі суттєві деталі статті можуть бути 

втрачені, тому якщо людина компетентна в англійській мові, він може уникнути пов'язаних з 

цим труднощів. Більш того, медичний працівник може сам опублікувати статтю англійською, 

тим самим представити результати своїх досліджень міжнародному медичному 

співтовариству. Також, знання англійської мови дає можливість стажувань в англомовних 

країнах і міжнародної комунікації. Знання англійської мови дозволить вам працювати в 

команді з іноземними фахівцями.  

Багато вітчизняних клініки співпрацюють із зарубіжними медичними установами, 

запрошують іноземних експертів для роботи або консультування з ними в складних 

випадках, щоб спільно поставити діагноз або визначити методи лікування хворим. Крім того, 

лікарів, які вільно володіють англійською мовою, запрошують взяти участь у міжнародних 

клінічних випробуваннях. Знати англійську мову - завжди престижно. Незалежно від вашої 
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професії, будь то лікар або інший фахівець, якщо ви володієте іноземними мовами, в будь-

якій компанії, яка співпрацює з іноземними партнерами чи ні, ви будете вважатися більш 

цінним співробітником. Знання англійської мови говорить про вашу освіту, підкреслює, що 

ви - це сучасна, відкрита, спрямована на самовдосконалення людина. Нарешті, вивчення мов 

сприяє розвитку пам'яті, що також необхідно при вивченні медичних дисциплін. 

Висновок. Після аналізу всіх перерахованих вище пунктів, можна зробити висновок про те, 

що англійська мова дуже важливий в медицині. Це мова, яка з'єднує знання і досягнення 

різних країн, дозволяє передавати і витягти уроки з досвіду, навичок і знань. Знання 

англійської мови дає можливість студентам медичних навчальних закладів продовжити 

навчання за кордоном або пройти стажування за фахом в іноземній клініці, отримати роботу 

за кордоном. Медичним працівникам, які вивчають англійську мову, необхідно практикувати 

мовленнєві навички, починаючи від складання історії хвороби, огляду пацієнта, закінчуючи 

спілкуванням із пацієнтом, призначенням та описом курсу лікування, повідомленням 

пацієнту поганих чи добрих новин з урахуванням менталітету і способу мислення 

англомовних громадян зарубіжних держав. 

 

Половинка В. О. 

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХОНДРОЇТИНУ СУЛЬФАТУ 

Донецький національний медичний університет 

кафедра фармації та фармакології 

м. Лиман, Україна 

зав. кафедрою – д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник – асист. Л. М. Пальчак 

 

Актуальність. Застосування природних препаратів для лікування захворювань 

різноманітного профілю є пріоритетним напрямком у сучасній медицині, оскільки мінімізує 

ризик розвитку небажаних побічних ефектів. Одним з таких препаратів є хондроїтину 

сульфат у різноманітних лікарських формах.   

Мета.  Дослідити сучасні підходи до отримання і застосування препаратів хондроїтину 

сульфату для лікування захворювань, різних за класифікацією . 

Матеріал і методи. Пошуковий аналіз сучасних національних та іноземних доказових 

наукових публікацій, протоколів лікування . 

Результати. Хондроїтину сульфат (ХС) – це природний полісахарид, сульфатований 

глікозаміноглікан, макромолекули якого складаються з мономерних ланок N-ацетил-

галактозаміну і глюкуронової кислоти. Комерційні препарати хондроїтин сульфату 

отримують з хрящової тканини ссавців, найчастіше з трахеї биків.  

В останні роки для його виробництва також використовують тканини гідробіонтів 

(хрящову тканину сьомги та ін.). У більшості доклінічних та клінічних випробувань 

хондроїтину сульфат впливає на клінічні прояви остеоартрозу, володіє симптомо-

модифікуючою та  структурно-моделюючою діями. Тому ХС входить у протокол лікування 

остеоартрозу з рівнем доказовості [С]. Препарати хондроїтину сульфату зазвичай добре 

переносяться. Найчастішими побічними ефектами при їх застосуванні є незначні 

гастроінтестинальні симптоми. У більшості випадків ХС застосовують разом з 

глюкозаміном. Оскільки хондроїтин сульфат приймає участь у різних біологічних подіях, 

включаючи проліферацію, міграцію й інвазію клітин, він здатен знижувати активність 

матриксної металопротеїнази та чинити антиангіогенну дію.  

Сучасні науковці проводять апробацію використання хондроїтину сульфату у 

комплексі з різноманітними активними фармацевтичними інгредієнтами для  терапії 

запальних захворювань тканин пародонту, у лікуванні деструктивних форм хронічного 

періодонтиту, спостерігають виразні простатопротекторні властивості хондроїтину сульфату 
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та  нормалізуючий вплив на процеси ліпопероксидації та функціональний стан 

сперматозоїдів. Також розробляються лікарські форми з ХС для  лікування 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у якості езофагопротективного  компонента.   

Висновки. Відповідно до шляху отримання, лікарської форми, способу застосування 

хонроїтину сульфат може проявляти різну фармакологічну активність. Це свідчить про 

необхідність більш чіткого і детального подальшого  вивчення перспектив клінічного 

застосування ХС. 

 

Полякова П. Д., Борзунов М. В. 

АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ СИНДРОМУ ШЕРЕШЕВСЬКОГО-ТЕРНЕРА СЕРЕД 

НОВОНАРОДЖЕНИХ В УКРАЇНІ ЗА 2014-2018 РОКИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

 

Актуальність. Встановлено, що синдром Шерешевського-Тернера (або синдром Тернера, 

моносомія за Х-хромосомою (Х0), СШТ, Q96 (МБК-10) – хромосомна хвороба людини, що 

характеризується делецією або повною відсутністю однієї Х-статевої хромосоми [1]. СШТ 

зустрічається з частотою 1:3000 новонароджених дівчат. При цьому, тільки 1 з 40 таких 

вражених зигот розвивається до можливості народження. Тому нерідко вагітність у випадках 

з СШТ закінчується природнім абортом або викиднєм [2]. До основних клінічних 

характеристик відносять: затримку росту та психічного розвитку, лімфостаз рук та ніг, 

бочкоподібна грудна клітина, вкорочення шиї, крилоподібні складки шкіри в області шиї, 

рудіментарність яєчників, відсутність менструального циклу тощо. Також часто 

зустрічаються вроджені аномалії серцево-судинної системи, такі як стеноз аортального 

клапана, коарктація аорти, двустулковий аортальний клапан, підвищений артеріальних тиск, 

що також зумовлює пре- та постнатальну смертність [1]. 

Мета дослідження: з’ясувати поширеність в Україні та розрахувати відсоток, що припадає 

на СШТ серед інших генетичнозумовлених патологій, зробити прогноз щодо динаміки 

поширеності цього синдрому. 

Матеріал та методи дослідження: аналіз даних статистичного звіту центру медичної 

статистики МОЗ України за 2014-2018 роки (форма 49) [3], дані про народжуваність в 

Україні за звітом центру медичної статистики (форма 21) за 2014 – 2018 роки [4]. 

Результати дослідження. За даними центру медичної статистики МОЗ України у період 

2014 – 2018 роки в Україні народилося 1875559 дітей. Серед них 41720 дітей мали вроджену 

хромосомозумовлену патологію або вроджені вади розвитку. Близько 0,8% цих дітей 

народилися мертвими. Тож, 2,2% (або 1:45) дітей, народжених в Україні за період 2014-2018 

роки мали вроджену хромосомозумовлену ваду. З них – 24 дівчинки, яким було встановлено 

діагноз СШТ. Це приблизно 0,06% від загального числа хворих на генетичну патологію 

дітей. У співвідношенні з усіма дітьми, народженими у період 2014-2018 роки, частка дівчат, 

хворих на СШТ становить приблизно 0,001% (або 1:78150). 

Висновки. За даними ВООЗ СШТ зустрічається з частотою 1:3000 новонароджених дівчат. 

За період 2014 – 2018 в Україні тільки одна з 78150 новонароджених дівчат має встановлений 

СШТ, що майже у 200 разів менша за світову статистику. 

При аналізі даних захворюваності на СШТ та інші вроджені патології було відмічено 

зниження кількості хворих новонароджених з плином часу. Такий ефект, найвірогідніше 

пов’язаний із розвитком пренатальної діагностики в Україні. Тож, можна зробити 
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позитивний прогноз на майбутнє стосовно поширеності СШТ та інших вроджених вад та 

хромосомних порушень. 

 

Пономарьова К. Р. 

ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник – к. пед. н., доц. О. П. Шевченко 

 

Термінологія – складова частина лексики літературної мови, самостійна, але не 

виокремлена, тому впорядковується загальним тенденціям розвитку літературної мови, з 

одного боку, й має деяку незалежність з іншого.  

  Сучасна медична термінологія неоднорідна за своїм походженням. Серйозною 

проблемою є її невпорядкованість, тому що це заважає обміну науковою інформацією під час 

її обробки та перекладі різними мовами.  

Проникнення окремих термінів до загальнолітературної лексики свідчить про її 

популярність, розповсюдженість, використання в різних жанрах літератури, а також 

засвоєння саме цих термінів літературною мовою, і ні в якому разі загальною та 

принциповою належністю термінів до загальнолітературної мови. 

Процес термінотворення, який досліджується на матеріалі медичної термінології, 

віддзеркалює рівень розвитку відповідних областей знання.  

Проведене нами дослідження та вивчення спеціальної літератури з даної теми 

дозволило виокремити загальні та типові риси термінологічного словотворення: 

1. Терміни утворюються лише для потреб спеціальної (у нашому випадку, медичної) 

комунікації; 

2. Термінотворчість – це процес свідомий, а не стихійний; 

3. Термінотворення – це процес, який контролюється та регулюється; 

4. Словотворення передбачає розкриття змісту терміну за допомогою слів та у межах 

медичної термінології; це назви захворювань, лікарських засобів, анатомічна або гістологічна 

номенклатура тощо; 

5. Для медичного терміну характерною є прозора внутрішня форма; 

6. Творення терміну за допомогою слів залежить від класифікації понять.  

Але, дослідницькі роботи у даному напрямку відстають від вимог сучасності, що наголошує 

на необхідності більш глибокого вивчення даного питання. 

Попович К. Е. 

АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ АМЕБІАЗА СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ  

ЗА 2016-2018 РОКИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

 

Актуальність. Амебіаз залишається важливою і не до кінця вирішеною проблемою охорони 

здоров'я в багатьох країнах, що розвиваються. Численні клініко-епідеміологічні дослідження 

амебіаза кишечника, проведені за останні роки, звертають на себе увагу епідеміологів та 
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інфекціоністів. Захворювання вражає як дорослих, так і дітей. У частини хворих 

захворювання протікає відносно важко з грізними ускладненнями (інфекційно-токсичним 

шоком, кишковою кровотечею, перитонітом, абсцесом печінки). 

Щорічно захворюваність кишковим амебіазом в світі становить близько 50 млн. Чоловік. За 

даними ВООЗ, летальність досягає 100 тис. Випадків, тобто 0,2% від виявлених хворих, що 

ставить його за рівнем смертності серед паразитарних захворювань на друге місце після 

малярії. 

Мета дослідження: з’ясувати поширеність в Україні ,розрахувати відсоток захворюваності 

серед населення, зробити прогноз щодо динаміки поширеності. 

Матеріали та методи дослідження: аналіз даних статистичного звіту центру медичної 

статистики МОЗ в Україні за 2016-2018 роки. 

Результати дослідження. В даний час в Україні дизентерійні амеби виявляються у 3,4% 

обстежених дорослих і 1,7% дітей. Зараженість Е.histolytica серед ВІЛ позитивних пацієнтів 

досягає 8% (в тому числі серед наркотично залежних осіб - 5%), а серед осіб зі СНІДом - 

11%.  

Висновки.  Хворіють люди будь-якого віку, але найбільш часті випадки інвазії реєструються 

серед чоловіків 25-55 років. Найбільш високі епідеміологічні показники спостерігаються в 

період літа / осені через сприятливих умов передачі збудника і частого приєднання інших 

кишкових інфекцій. У порівнянні з попередніми роками, амебіаз зустрічається набагато 

рідше. найімовірніше, це пов'язано з тим, що населення має достатньо інформації про 

дотримання правил особистої гігієни. 

 

Потебенько С. В. 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПСИЛОЦИБІНУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В 

ЛІКУВАННІ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ ПАТОЛОГІЙ 

Донецький національний медичний університет 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою – д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник – к. мед. н. І. А. Гейко 

 

Актуальність. Псилоцибін-натуральна психоделічна речовина, що міститься в багатьох 

видах грибів. В останні кілька років ослаблення в нормативних актах дозволило вченим 

приступити до дослідження псилоцибіну з ряду причин. Схоже, що це вельми багатогранне 

з'єднання, яке здатне послужити інструментом для вивчення мозку і свідомості, а також 

виступити в якості лікувального засобу при різних психневрологічнихологічних відхиленнях. 

Мета дослідження. Вивчити можливості використання псилоцибіну та доцільність його 

застосування в лікуванні психоневрологічних патологій. 

Матеріал та методи. За допомогою бібліографічного методу були проаналізовані дані 

публікацій досліджень в провідних наукових журналах США та країн ЄС. 

Результати. Псилоцибін зменшує біль і симптоми кластерного головного болю, які відомі 

надзвичайною виснажливістю і пов'язані з високою кількістю самогубств. Інші методи 

лікування та блокування циклів кластерного головного болю не відомі, але ефективні суб-

психоделічні дози псилоцибіну. З'ясувалося, що псилоцибін знижує кровотік в гіпоталамусі. 

Саме в цьому місці потік крові збільшується під час епізодів кластерного головного болю, що 

частково пояснює його ефективність в лікуванні. Безумовно, доцільні подальші дослідження 

в цій галузі. Недавні дослідження показали, що застосування псилоцибіну призводить до 

зниження реакційної здатності мигдалеподібного тіла, яке в свою чергу корелює з 

позитивним настроєм у здорових добровольців. Таким чином, псилоцибін має потенціал для 

лікування тривожності та депресії. 
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 Гіперактивність мигдалеподібного тіла пов'язана з негативним настроєм і станом 

глибокої депресії. Псилоцибін випробували в лікуванні алкогольної та тютюнової 

залежності. Нещодавно завершилося попереднє дослідження за участю 15 добровольців. 

Використання середніх і великих доз препарату дало багатообіцяючі попередні результати. 

12 з 15 учасників експерименту (80%) утрималися від тютюнопаління на шість місяців 

спостережень, в той час як сучасні методи лікування тютюнової залежності дають значно 

менший успіх, що не перевищує 35%. У зовсім недавньому дослідженні псилоцибін 

використовували в лікуванні алкоголізму і спостерігали значні довгострокові результати 

(утримання більше 36 тижнів) без побічних ефектів. Потрібне подальше цілеспрямоване 

вивчення дії речовини. 

Висновки. Псилоцибін-це з'єднання з дуже низькою фізичною токсичністю, але воно надає 

потужний психологічний вплив. Необхідні подальші дослідження цієї речовини, тому що 

вона має величезний потенціал в лікуванні різноманітних психоневрологічних патологій. 

Ключове значення має правильне дозування, коли препарат застосовують з тим, щоб 

зменшити ймовірність побічних реакцій і максимізувати потенційну користь.  

 

Прийменко Г. М. 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – к. філол. н. О. В. Самойленко 

наук. керівник – к. філол. н. О. Й. Бурковська 

 

Впродовж останнього десятиріччя XX - початок XXI ст. ознаменувалися 

радикальними змінами в медичній науці, викликаним процесом глобалізації. Дане слово не 

сходить зі сторінок ЗМІ, постійно звучить з вуст не тільки політиків, журналістів, а й 

медиків. Дійсно, глобалізація стала прапором часу. 

Більшість дослідників вважають, що глобалізація - закономірний і неминучий етап 

розвитку людства. У міжнародному міждисциплінарному енциклопедичному словнику 

«Глобалістика» слово глобалізація дефинірує, як «процес універсалізації, становлення єдиних 

для всієї планети Земля структур, зв'язків і відносин в різних сферах суспільства». 

Глобалізація в медицині - процес перетворення медицини в явище глобального, 

загальнолюдського плану. Зростання захворювань і заходів по профілактиці і лікуванню 

вимагає їх вербалізації. У цій статті зроблена спроба аналізу найбільш складних проблем, що 

виникають на шляху створення глобальної мови медицини, і перспектив розвитку цієї мови, а 

конкретніше, медичної лексики в епоху глобалізації. 

У даній роботі під медичної лексикою розуміється комплекс лексичних засобів 

вираження медичних понять, які використовуються для комунікації між лікарем і його 

колегою, лікарем і пацієнтом, тобто сукупність медичної термінології. Важливим завданням 

медичної термінології є виявлення стійкої медичної лексики, відділення її від ситуативної, 

тобто визначення меж лексичного поля, придатного для використання в глобальному 

медичному дискурсі. 

Проведений нами аналіз перекладних словників показав, що в англо-російській та 

українсько-англійському тлумачних медичних словниках велика кількість термінів 

предметних областей СД (цукрового діабету) і СНІДу не зафіксовано. Так, наприклад, в 

словниках немає термінів, інтенсивно використовуються в медичній практиці, науковій 

літературі (Пенфіл, шприц-ручка, інсулінотерапія, інсулінорезистентність, інсулінова помпа, 

глюкотест). 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

113 

 

Глобалізація людства вимагає вироблення глобальної комунікації, перш за все мовної. 

Необхідна гармонізація медичних словників, тезаурусів, оскільки процеси інтеграції людства 

в глобальне співтовариство гальмуються мовної роз'єднаністю, словами, засмічують мову 

медицини. Недолік взаєморозуміння, неоднозначність в глобальному медичному дискурсі 

призводить до неправильного лікування, появи ятрогенних захворювань. Виявлення та 

подолання розбіжностей в розумінні медичної лексики допоможуть в успішному 

застосуванні нових методів в лікуванні і профілактиці захворювань. 

 

Пушкарь Ю. В., Сізова А. С., Стрижак Н. В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ СЕРЕД ДІТЕЙ В 

ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ З 2015-2018 РР. 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівники – асист. Сєрих Н. О., к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

 

Актуальність. Незважаючи на те, що лісова зона не типова для Донбасу і тільки незначний 

відсоток території вкрито лісами та лісосмугами, хвороба Лайма (ХЛ) є найпоширенішою - 

природно-осередковою трансмісивною інфекцією регіону. 

Мета. Дослідити особливості розповсюдження ХЛ у дітей Донеччини. 

Матеріали та методи. За допомогою статистики проаналізували 414 випадків звернень дітей 

(віком від 1 до 16 років) до кабінету інфекційних хвороб (КІЗ) м. Краматорська в зв`язку з 

нападами кліщів у 2015-2018 роках. Дані були люб’язно надані співробітниками КІЗ м. 

Краматорськ. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз випадків нападу кліщів на дітей  на 

протязі чотирьох років дозволив з`ясувати, що пік активності кліщів припадає на травень-

червень (31, 7% та 28, 5% всіх випадків укусів за рік відповідно). Поодинокі випадки укусів 

занотовані в жовтні (2,4% всіх випадків за рік). З листопада по лютий звернень зі скаргами на 

напад кліщів не було. Виключно висока активність кліщів виявлена в травні 2016 року 

(43,6% випадків всіх звернень за рік). Всі діти, що звернулись до КІЗ з нагоди нападу кліщів 

розподілились майже порівну -51,7% хлопчиків та 48,3% дівчат. При розподілі на вікові 

групи: 1-3 роки, 4-5 років, 6-7 років, 8-10 та 11-16 років, діти були представлені в більшості 

цих груп майже порівну (на кожну з вікових груп припадало 20,0±0,21-21,8±0.23 % дітей). 

Найчастіше місцем укусу кліща були відкриті поверхні, що не були прикриті одежею-голова 

та шия (на них припадає 36,5±0,27% всіх можливих локалізацій укусів). В різні роки цей 

показник коливався від 30.5 до 41,2%. 

 Значно менше зареєстровано випадків локалізації укусів нижніх кінцівок 

(23,7±0,23%), живіт та спина (20,5±0,22%). Вірогідно менше зустрічалась локалізація укусу – 

верхні кінцівки та грудна клітка.Типовим проявом ХЛ є специфічна еритема, її поява 

маніфестує факт інфікування дитини кліщем. Хоча найчастіше діти звертались до КІЗ з 

локалізацією укусу «голова та шия», проте така локалізація  укусу призводила до появи 

специфічної еритеми тільки в 1,98% і була для інфікування найменш ефективною. 

Присутність кліща на відкритих частинах шкіри виявляється швидше за все і дії по його 

видаленню відбуваються найшвидше. Через це така локалізацію укусу найменш ефективна 

для здійснення інфікування.  

Значно частіше поява специфічної еритеми реєструвалась при локалізації укусу 

«нижні кінцівки» (11,22%), «грудна клітка» (10,3%), «верхні кінцівки» (9,8%). За відсотком 

реєстрації специфічної еритеми у дітей, що були укушені кліщами, найчастіше потерпали від 
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нападу кліщів діти вікової групи 11-16 років (10%). В інших вікових групах появи еритеми 

коливався від 3,6% (група 4-5 років) до 5,9% ( група 6-7 років). 

Висновок. Високий відсоток інфікування ХЛ має вікова група від 11 до 16 років. 

Найпоширеніші місця укусу пов’язані з більш відкритими ділянками тіла. Максимальна 

активність кліщів реєструється в травні-червні. 

 

Ратушняк О. А. 

ПАТОГЕНЕЗ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н.., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник  – асист. М. В. Мірющенко 

 

Актуальність.  Аутоімунні захворювання на сьогодні складають одну з важливих груп серед 

пошкоджень щитовидної залози (ЩЗ). До них відноситься група хронічних тиреоїдітів 

(майже 30% від усієї кількості хвороб ЩЗ) та дифузний токсичний зоб, особливістю яких є 

наявність лімфоцитарної інфільтрації залози та розвиток імунного запалення на  фоні 

розвитку аутоагресії. Імунологічні порушення зустрічаються і при інших захворюваннях, але 

вони відіграють вторинну роль.  

Мета роботи. Вивчення і аналіз особливостей впливу факторів імунної системи на розвиток 

аутоімунних захворювань ЩЗ. 

Матеріали та методи. Критичний аналіз наукової літератури за останні 5-10 років;  

теоретичне узагальнення. 

Результати. Захворювання ЩЗ часто розвиваються у пацієнтів, що мають генетичну 

схильність до аутоімунних проявів. Після, або на фоні різноманітних вірусних та 

бактеріальних інфекцій, з’являються клітини, що розпізнають епітопи як патогенних 

мікроорганізмів, так і епітопи власних тканин організму. Розвиток подібного процесу 

можливий завдяки антигенній мімікрії, що призводить до виникнення аутоагресивних Т-

клонів через порушення толерантності до власних АГ організму. Т-лімфоцити мігрують до 

ЩЗ, взаємодіють з тіреоцитами, В-клітинами, дендритними клітинами та позаклітинним 

матриксом, що призводить до подальшого збільшення клонів Т-клітин, продукції цитокінів 

та аутоантитіл. 

 Подібні явища виникають через можливість клітин ЩЗ експресувати багато 

імунологічно активних молекул, зокрема HLA I і II, рецептори цитокінів та молекули адгезії.  

Останні відіграють велику роль в ініціації, локалізації та розвитку аутоімунних захворювань 

ЩЗ. Припускають, що посилена їх експресія на периферичних CD4 клітинах може 

призводити до міграції цих клітин у ЩЗ та посилювати рівень взаємодії цих клітин з 

тіреоідними клітинами. Так як у всіх процесах ініціації та підтримання аутоімунної агресії 

приймають участь молекули HLA, їх можна вважати молекулярно-генетичною основою 

порушення аутотолерантності.  

Вже накоплені дані про наявність асоціативних зв’язків антигенів HLA II класу з 

аутоімунним тиреоїдітом. Також захворювання можуть бути наслідком появи часткового 

дефекту імунологічного контролю – дефіциту Т-супресорів, у зв’язку з чим з’являються 

форбідні (заборонені) клони Т-лімфоцитів. Взаємодія такого форбідного клона з антигенами 

запускають імунний процес по типу гіперчутливості сповільненого типу, виділяються 

медіатори запалення – лімфокіни, ФНП та інші цитотоксичні речовини. Утворюються 

анититіла до тіреоглобуліну та мікросомальної фракції. 

Висновки. Таким чином, розвиток аутоімунного пошкодження ЩЗ представляє з себе доволі 

складний процес і є результатом взаємодії багатьох факторів. Зокрема, лімфоцитів, що 
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мігрують до ЩЗ та інфільтрують її, та тіреоцитів, що набувають здатності експресувати 

спектр молекул, що беруть участь в імунній відповіді – молекул HLA I та II класу, молекул 

адгезії та цитокінів. Також значну роль відіграє генетична схильність, у тому числі, що 

обумовлена молекулами HLA. 

Рева О. П. 

ПОХОДЖЕННЯ АБСОЛЮТНИХ СИНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ АНАТОМІЧНІЙ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник  ‒ О. М. Корнєєва 

 

Медичний лексикон, включаючи терміни й інших наук, що вживаються в медицині 

(біології, хімії, фізики, мікробіології, радіології, генетики, антропології, психології, 

кібернетики та ін.) складає декілька сот тисяч слів та словосполучень. До їх числа входять 

багаточисельні синоніми (грец. synonymous – «однойменний») –слова однієї частини мови, 

різні за звучанням і написанням, що мають дуже близьке або тотожне лексичне значення. 

Вони складають у деяких областях медицини 25-40% термінологічного фонду. 

Абсолютні синоніми виникають при перегляді номенклатури, після чого на певному 

відрізку часу старий і новий терміни співіснують в науковій і учбовій літературі. Можна 

навести декілька прикладів синонімії в латинській термінології. Cavum і cavitas – 

«порожнина». Майже всі анатомічні структури, що іменувалися в минулому лексемою cavum, 

тепер позначаються, як cavitas. Новий варіант представляється вдалішим, оскільки його 

попередник існував ще в класичній латині, де слово cavum означало порожнечу, тоді як 

порожнина – це вмістилище певних анатомічних структур. 

На позначення іменника «шов» вживають два терміни: sutura, ae f / і raphe, es f.  

Іменник sutura, ae f – шов, фіброзне з‘єднання між кістками черепа – вживають в анатомічній 

термінології, коли йдеться про шви на кістках: sutura coronalis – вінцевий шов; sutura serrata 

– зубчастий шов. 

Якщо йдеться про лінії з’єднання половинок симетричних частин тіла або органів (в 

анатомії чи хірургії), то вживають термін raphe, es f: raphe palati – піднебінний шов; raphe 

mediana – серединний шов. 

Концепт «під’язиковий» представляється трьома синонімами: hyoideus, a um / 

hypoglossus, a um / sublingualis, e. Прикметник hyoideus використовується тільки в контексті з 

іменниками «кістка», «зв’язка». Hypoglossus поєднується з лексемою «нерв». З усіма іншими 

використовується sublingualis. 

Слід зазначити, що актуальними є дублетні терміни – слова, чи словосполучення, які 

об`єднуються особливою термінологічною співвіднесеністю з одним і тим самим науковим 

поняттям і об‘єктом дійсності. Дуже часто можемо спостерігати дублетність слів латинського 

та грецького походження. Грецькі використовуються в клінічній термінології, а латинські – в 

анатомічній. Прикладами латинських і грецьких дублетів відповідно є lien / splen (селезінка), 

cutis / derma (шкіра), sanguis / haema (кров), ventriculus / gaster (шлунок), cerebrum/encephalon 

(головний мозок), corpus/soma (тіло) та ін. 

Таким чином, у багатьох випадках мова сама регулює вибір одного терміна із 

синонімічних пар. Аналізом причин такого відбору може стати передусім «старіння» одного 

з композитів, його рідковживаність. Дане питання є актуальним і потребує подальшого 

моніторингу. 
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Роденко  А. В. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕЛАТОНІНУ В ПОРІВНЯННІ ЗІ СНОДІЙНИМИ   ЗАСОБАМИ 

ПРИ УСУНЕННІ ДИСФУНКЦІЙ СНУ ТА РОЗЛАДІВ ЦИРКАДНИХ РИТМІВ 

Донецький національний медичний університет 

кафедра фізіології та патологічної фізіології № 1 

зав. кафедрою ‒ л. мед. н., проф. Татарко С. В 

наук. керівник ‒ д. мед. н., проф. Татарко С. В. 

 

Актуальність. При  вживанні снодійних виникають несприятливі ефекти на когнітивну 

функцію, пам`ять і якість сну пацієнта. Крім того серед пацієнтів зустрічається залежність 

від приймаємого засобу. Тому пропоную вам розглянути як альтернативний  засіб для 

усунення дисфункцій сну мелатонін пролонгованої дії (PR - мелатонін). 

Мета роботи: довести ефективність застосування  PR -мелатоніну при лікуванні дисфункцій 

сну. 

Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження стала зарубіжна наукова література. 

Зокрема новітні  статті, присвячені цій тематиці, опубліковані в іноземних виданнях 

«Chronobiology International», «BMC Medicine», « Dovepress», «Current   Medical Research and  

Opinion (CMRO)». 

Результати. В ході експериментів  людей було поділено на певні групи: Першою групою 

стали люди, сліпі від народження. В дослідженні приймали участь 13 людей, половина з яких 

приймали плацебо, а інші - PR-мелатонін. В результаті середня тривалість сну збільшилась 

на 43 хвилини при прийомі PR-мелатоніну, і лише на 16 хвилин при прийомі плацебо. 

Середній час очікуванного  сну скоротився на 29 хвилин завдяки PR-мелатоніну. Наступною 

группою стали люди похилого віку, 55-80 роков. Для дослідження залучили 354 пацієнтів. 

177 з них приймали активні ліки, інші - плацебо. В результаті 20 людей не завершили 

експеримент. На інших учасниках було доведено, що при прийомі PR-мелатоніну не 

спостерігалось побічного та “похмільного” ефектів. Покращилась яркість сну, змінилась його 

латентність. Третьою групою, стали люди середнього віку (18-35). У дослідженні взяло 

участь 244 людини. Щоночі, протягом 6-12 місяців, половина з них приймала PR-мелатонін, 

а половина - плацебо. В ході дослідження 36 людей - вибули, 112 закінчили експеримент 

через 6 місяців, 96 - через 12. В результаті виявилось, що організм   добре переносив прийом  

PR-мелатоніну, не  спостерігалось пригнічення виробки  власного,  ендогенного мелатоніну. 

Висновки. Виходячи з усього сказаного вище можна зробити такі висновки: 

1. Враховуючи те,  що снодійні засоби викликають несприятливий вплив на організм при 

лікуванні безсоння, для усунення  дисфункцій сну ефективно використовувати PR — 

мелатонін. При його прийомі відсутні побічні ефекти. 

2. Несприятливий вплив снодійних засобів на когнітивну функцію, пам`ять і якість сну також 

не спостерігаються при прийомі препарату. 

3. Відсутнє звикання до цього лікарського засобу. 

4. Не пригнічує виробку власного ендогенного мелатоніну. 

5. Не наносить шкоди здоров`ю при його прийомі 

 

Розумієнко С. В. 

АНГЛІЙСЬКІ ІДІОМИ  ТА ЇХ МІСЦЕ В РОЗШИРЕННІ 

ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ СТУДЕНТІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – к. філол. н. О. В. Самойленко 
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наук. керівник – к. філол. н. О. Й. Бурковська 

 

Вивчення іноземної мови передбачає проникнення в культурні особливості мови. У 

цьому сенсі особливу роль відіграють ідіоми, образний лад яких відображає своєрідність 

мови і деякі особливості культури. Сучасні соціально-економічні умови розвитку країни 

роблять знання іноземних мов важливим інструментом міжнародних і міжособистісних 

стосунків із представниками інших держав. Основним завданням вивчення іноземної мови у 

ВНЗ є забезпечення умов для формування у студентів відповідної сучасному рівню знань 

картини світу і розвиток у них інтересу до світової та національної культур. 

Державний освітній стандарт вищої освіти включає в себе серед інших вимог до 

вивчення іноземної мови «формування і вдосконалення іншомовної комунікативної 

компетенції; розширення і систематизацію знань про мову, розширення лінгвістичного 

кругозору і лексичного запасу, подальше оволодіння загальною мовною культурою ». Для 

виконання перерахованих вимог необхідно навчання володінню стійкими виразами, що 

вивчаються, оскільки адекватне володіння іноземною мовою передбачає знання і 

використання фразеологізмів (ідіом, прислів'їв і приказок, крилатих виразів), а ступінь 

володіння ними може служити характеристикою рівня володіння мовою. Наявність 

фразеологізмів у мові робить її живою, природною. Вони існують не тільки в розмовній мові, 

але і в інших шарах мови (літературному, науково-технічному, суспільно-політичному, 

медичному і т.д.). 

У сучасній англійській мові налічується близько 15 000 ідіом. Ідіома (від грец. Idioma 

- своєрідний вираз) представляє собою нерозкладне словосполучення, стійкий мовний 

зворот, властивий тільки даній мові, сенс якого не визначається значенням слів, що входять 

до його складу. До ідіом поряд зі словосполученнями А. А. Реформатський зараховує і 

окремі слова, що вживаються в переносному значенні. 

Введення додаткового числа ідіом в уживану лексику не тільки істотно розширить 

лексичний запас студентів, а й посилить їх інтерес до художніх можливостей англійської 

мови, сприятиме вмінню аналізувати, порівнювати, робити висновки. Наприклад: as cool as 

cucumber (бути спокійним, не нервувати, особливо, коли щось відбувається), to be alive and 

kicking (to be alive and well) (повний життя, у доброму здоров'ї, живий-здоровий), to give ( get) 

somebody a taste / dose of one's own medicine (відплатити комусь тією ж монетою), to rub salt in 

/ into a wound, add insult to injury (сипати сіль на рану, посилювати важку ситуацію, робити 

гірше). 

Рябенька О. Д. 

МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН МІОКАРДУ ЩУРІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ЗА УМОВ 

ІНКОРПОРАЦІЇ БЛЕОМІЦИНУ 

Одеський національний медичний університет, 

м. Одеса, Україна 

кафедра патологічної анатомії з секційним курсом 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. О. Ситнікова 

наук. керівник – доц. Т. Є. Нарбутова 

 

Актуальність: в хіміотерапії деяких онкологічних захворювань широко використовується 

блеоміцин, який поряд з загальною ефективністю виявляє деякий негативний вплив на 

системи і органи. Спостерігаються його різноманітні побічні дії, які пов’язані, перш за все, з 

фіброзними змінами легень та шкіри. Відомий механизм дії блеоміцину базується на 

руйнуванні молекули ДНК, це може викликати побічні дії в інших органах та системах. У 

клінічних випадках спостерігається негативний вплив на інші органи, зокрема серцево-

судинну систему, який на сьогоднішній день вивчений недостатньо. 
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Мета: вивчити морфологічний стан тканин серця щурів, їх характер та ступінь вираженості 

за умов інкорпорації блеоміцину. 

Матеріали:експериментальні групи щурів поетапно інтроперітонеально отримували 5МЕ/кг 

розчину блеоміцину з урахуванням коефіцієнту міжвидового перерахунку доз. Матеріали для 

дослідження отримували на 14-у, 21-у та 28-у доби експерименту з дотримуванням усіх 

вимог Європейської конвенції з біоетичного захисту експериментальних тварин.      Метод: 

світлова мікроскопія парафінових зрізів, забарвлених гематоксиліном та еозином та ГОФП. 

Результати: морфологічне дослідження показало, що найбільш виразні патологічні зміни 

проявились у зразках чотирнадцятої доби. В міокарді спостерігались стази, сладжі, 

периваскулярний набряк; вогнища контрактури кардіоміоцитів стінки лівого шлуночка, які 

мали чітки контури та іноді супроводжувались розривами клітин у центрі патологічно 

змінених ділянок. Крім того, спостерігалась збільшення ядер кардіоміоцитів з фрагментацією 

хроматину і розрідженням нуклеоплазми. Виявлялося руйнування посмугованості 

кардіоміоцитів і крайовий кардіоміоліз. Кількість мітохондрій у клітинах була достовірно 

зменшена у порівнянні з інтактними тваринами. 

Патоморфологічні зміни міокарду на 21-у та 28-у добу зберігалися, але їх виразність та 

інтенсивність зменшувалась відповідно строку. Також спостерігалося ущільнення сполучної 

тканини з появою малих вогнищ у субендокардіальному шарі стінки серця, помірне 

периваскулярне ущільнення і незначне зменшення кількості та об’єму мітохондрій. 

Висновки: отримані результати показали, що найбільш інтенсивна побічна дія блеоміцину на 

міокард відбувається у перші два тижня застосування препарату. На 21-у та 28-у добу 

відбувається розвиток компенсаторно-пристосувальних процесів, але негативна дія 

препарату зберігається, що вказує на необхідність проведення кардіологічного моніторингу 

пацієнтів, які отримують лікування з застосуванням блеоміцину.  

Салада М. О., Янкова С. О. 

МІТОХОНДРІАЛЬНІ МІОПАТІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра  медичної біології 

зав. кафедрою – д. мед. н., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник – д. мед. н., доц. О. В. Федотов 

 

Вступ. Зараз зростає інтерес до вивчення спадкових нервово-м’язових захворювань. Це 

пов’язано з прогресом в молекулярній діагностиці, появою нових методів генетичної терапії, 

що показала свою ефективність переважно в експериментальних дослідженнях, але вже має і 

практичне застосування в клініці. Та не дивлячись на всі ці відкриття, до сих пір 

залишаються малодослідженими патогенетичні механізми розвитку цих хвороб. З моменту 

відкриття мітохондріальних захворювань стало очевидним, що дисфункції мітохондрій 

відіграють важливу роль у розвитку патологічних змін багатьох органів і, зокрема, скелетних 

м’язів. 

Актуальність. Визначення клінічних проявів, причин і перебігу цих захворювань пов’язані в 

першу чергу зі значним збільшенням числа мітохондріальних синдромів, які вже перевищили 

поріг раніше відомих, таких як MERRF, MELAS, Кернса — Сейра та ін. 

Мета роботи – вивчити роль мітохондріальної ДНК в розвитку нейро-м’язових синдромів, а 

також визначити загальні клінічні прояви даної патології. 

Матеріали і методи: застосовано аналіз літературних даних з досліджуваної проблеми.  

Мітохондрії – структури всередині клітин тіла, які перетворюють кисень і речовини з 

їжі в енергію. Їх можна розглядати як єдине джерело енергії клітин. Вони забезпечують 

надходження енергії до м’язів і головного мозку. 
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Мітохондріальна міопатія - розлад, що відноситься до групи нейро-м’язових 

захворювань, які не тільки впливають на м’язи, але і на всі інші частини тіла, включаючи 

мозок і очі. Мітохондріальні порушення є клінічно гетерогенною групою, які проявляються 

різними мультисистемними захворюваннями. Широко відомими є випадки спадкової атрофії 

зорових нервів, синдром NARP (нейропатія, атаксія та пігментний риніт), синдром MERRF 

(міоклонус-епілепсія з «рваними» червоними волокнами скелетних м’язів), синдром MELAS 

(мітохондріальна енцефаломіопатія, лактат-ацидоз, інсультоподібні епізоди).  

Причини. Захворювання в основному виникає через мутації в мітохондріальній ДНК 

або в ядерних генах, маючи набутий або спадковий характер. Міопатія також може 

виникнути через мітохондріальну дисфункцію, викликану в результаті побічних ефектів від 

ліків, навколишнього середовища або інфекцій. Під час клітинного поділу, мітохондріальна 

ДНК випадковим чином розділяється між двома новими мітохондріями, отриманими від 

батька і матері, створюючи кілька копій. Мітохондріальна міопатія стає клінічно очевидною, 

коли кількість постраждалих мітохондрій, успадкованих від матері, збільшується. Основна 

частина мітохондріальних функцій та біогенез контролюються ядерною ДНК. Збої в ядерних 

кодуваннях мітохондріальних генів пов’язані з сотнями клінічних фенотипів захворювань, в 

тому числі недокрів’ям, ретинопатією, лімфомою, підвищеним кров’яним тиском, 

недоумством. 

Висновок. Дослідження в області мітохондріальних механізмів розвитку захворювань м’язів 

можуть привести до більш глибокого розуміння патогенезу багатьох форм нервово-м’язової 

патології, а потім і до розвитку нових напрямків в лікуванні цих важких станів. 

 

Салада М. О. 

МОРФОЛОГІЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ 

КИШКИ ПРИ ПЕРФОРАТИВНІЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра патологічної анатомії, судової медицини та гістології 

зав. кафедрою –  к. мед. н., доц. Н. М. Сургай 

наук. керівник – к. біол. н.  В.Ю. Делій 

 

Актуальність. Гастродуоденальна виразка - це захворювання шлунка (Ш) і дванадцятипалої 

кишки (ДПК) хронічного рецидивуючого характеру, що супроводжується утворенням 

дефекту в слизовій оболонці (СО) і розташованих під нею тканинах. Виявляється сильними 

болями в лівій епігастральній ділянці, що виникають через 3-4 години після їжі, нападами 

«голодних» і «нічних» болів, печією, порушенням травлення. Поширеність виразкової 

хвороби в Україні не має тенденції до зниження, а ускладнення, які виникають, вимагають 

невідкладного оперативного втручання. Найбільш грізні ускладнення – кровотеча та прорив 

виразки. Актуальність проблеми перфоративної гастродуоденальної виразки обумовлена 

високою захворюваністю на виразкову хворобу, частим ускладненням захворювання 

проривом виразок і різноманіттям тактик лікування. Тому розуміння особливостей 

морфологічних змін у СО Ш та ДПК при даному захворюванні, в тому числі через вибір 

тактики лікування, є необхідною основою для лікаря-хірурга. 

Мета: вивчення морфологічних змін у стінці Ш та ДПК при перфоративній 

гастродуоденальній виразці, в тому числі в залежності від тактики оперативного лікування.  

Матеріал і методи: теоретико-методологічний аналіз досліджуваної проблеми з літератури. 

Результати. Морфологічні зміни у СО Ш та ДПК при перфоративній гастродуоденальній 

виразці: явища сполучнотканинного рубця, фіброз стінки Ш (особливо в підслизовій основі) 

в зоні локалізації виразкового дефекту, склерозування стінок дрібних судин на дні виразки і 

дрібні крововиливи в товщу оточуючих тканин. Внутрішня стінка дна виразки утворена 

http://patsudmed.dsmu.edu.ua/
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фібринозно-слизовим детритом, рясно інфільтрованим гранулоцитами, а на межі між зонами 

детриту і фіброзу чітко видно набряклі колагенові волокна. Для морфологічних змін СО Ш та 

ДПК у віддалені строки після оперативного лікування (незалежно від тактики лікування, 

ваготомія та без ваготомії): в СО антрального відділу Ш був хронічний помірно виражений 

атрофічний неактивний гастрит, були виявлені зменшення кількості залоз, відсутність 

набряку власної пластинки, але з наявністю запального інфільтрування тканин, що 

поширилося до середини гландулярного шару СО. Спостерігалися характерні вогнища 

повної кишкової метаплазії, тобто наявність клітинних структур кишкового епітелію. У СО 

тіла Ш запальні зміни були мінімальними, з випадками поверхневого і початкового 

атрофічного гастриту. У СО ДПК домінували прояви хронічного дуоденіту першого ступеня. 

Висновки. У віддалені строки після оперативного лікування, незалежно від тактики 

лікування (ваготомія та без ваготомії) СО антрального відділу Ш мала морфологічні 

особливості, характерні для хронічного помірно вираженого неактивного атрофічного 

гастриту з вогнищами повної кишкової метаплазії; для тіла Ш найбільш характерним був 

стан, що відповідає морфологічній картині поверхневого і початкового атрофічного гастриту; 

на СО ДПК найчастіше зустрічався неактивний хронічний дуоденіт першого ступеня. 

 

Салада М. О. 

МЕДИЦИНА МАЙБУТНЬОГО: ДРУКАРНЯ ТІЛА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 1 

зав. кафедрою – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник  – М. І. Пасько 

 

Вступ. Ще зовсім недавно, якихось півстоліття тому, медики працювали на дотик, на 

обстеження хворого йшла сила-силенна часу, а деякі ділянки організму людини взагалі не 

піддавалися огляду. Зараз же ми не замислюємося про те, що б просто розглянути будь-які 

органи або ділянки тіла, адже це доступно кожному. Наука зробила виклик природі і тепер 

вчені всього світу думають над тим, як навчитися створювати органи тіла людини.  

3D-біопринтинг – технологія створення об'ємних моделей на клітинній основі з 

використанням 3D-друку, при якій зберігаються функції і життєздатність клітин. Перший 

патент, що відноситься до цієї технології, був поданий в США в 2003 році і отриманий в 2006 

році компанією Organovo з Сан-Дієго. 

Мета даного дослідження – вивчення новітньої технології біодруку, дослідження 

найостанніших розробок у цій галузі, ознайомлення з першими результатами та оцінка 

даного методу з точки зору медицини. 

Матеріал і методи: застосовано теоретико-методологічний аналіз досліджуваної проблеми. 

Актуальність. Штучне створення людської шкіри, тканин і внутрішніх органів може звучати 

як футуристична мрія, але, неймовірно, багато з цього відбувається прямо зараз, хоча і ще на 

ранніх стадіях. У дослідницьких установах і лікарнях США, Німеччини, Канади, Японії 

досягнення в області 3D-друку і, зокрема, біодруку надають нові можливості для лікування і 

наукових досліджень. 

Щорічно більше 2 млн. людей у всьому світі потребують кістково-трансплантаційних 

процедур для відновлення кісткових дефектів, внаслідок травматизації, військових каліцтв 

або ДТП. Також велика кількість людей, яким необхідна пересадка шкіри, заміна хрящових 

структур, або трансплантація внутрішніх органів. Ще кілька десятків років тому такі випадки 

загрожували пацієнтам інвалідністю, обмеженням функцій і зниженням якості життя. 

Сьогодні вже реально при таких проблемах поборотися за повне відновлення анатомічної 

цілісності, фізіологічної активності і повного відновлення працездатності людини.  
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Сама технологія базується на тому, що з організму людини береться необхідна 

тканина, з якої виділяють стовбурові клітини, які рекультивують та отримують біополімер. 

Після чого на комп'ютері створюють модель органу та починають нашаровування тонких 

шарів стовбурових клітин, вибудовуючи необхідний орган. Метод біопринтингу дозволяє 

відносно швидко (від 2 годин до декількох днів) з власних клітин реципієнта «побудувати» 

нові тканини і органи, незалежно від їх будови, складності функцій і розташування в 

організмі людини. 

Висновок. Враховуючи широкий спектр можливостей, 3D-біодрук це необхідна галузь в 

медицині. Це захоплюючі часи в науці, людський організм неймовірно складний, і 

намагатися відтворити багато речей, які він робить, - це досить важка робота. Впровадження 

біопринтера в медицину неймовірно широко збільшить можливості медиків і полегшить 

життя пацієнтів. 

 

Свидло С. А. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТУ MS EXCEL ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ 

ЗАЛЕЖНОСТІ ІМУННИХ КЛІТИН У ДІТЕЙ З ГРЗ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій 

зав. кафедрою – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник – О. А. Кльованик 

 

Актуальність теми. За останній час підвищилась захворюваність дітей на ГРЗ в Україні. 

Методик лікування розроблено достатньо багато, але вони не завжди ефективні оскільки 

з’являються ускладнення. Попередніми дослідженнями 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. Застосування пакету MS Excel дасть 

нам можливість провести підрахунок и виявити кореляційну залежність між фракціями 

імунних клітин крові дітей, що досліджувались. 

Мета дослідження. За допомогою пакету MS Excel виявити кореляційну залежність, між 

імунними клітинами крові з  отриманих даних попередніх дослідів. Показати за допомогою 

діаграм  частоту виділень монокультур патологічних мікроорганізмів. 

Матеріали та методи. Спочатку провели цитоморфолоічний аналіз  клітин крові і отримані 

дані піддались статистичній обробці методами кореляційного аналізу. 

Результати дослідження. Отримані дані досліджень свідчили про різноспрямовані 

кореляційні залежності популяцій клітин крові дітей  хворих на ГРЗ, які змінювались в 

динаміці хвороби. Так, в період загострення ГРЗ ОС була встановлена пряма помірна 

(ближча до сильної) тіснота зв’язку (0,66) між вмістом лейкоцитів та лімфоцитів, клітинних 

розпадів та вмістом нейтрофілів з токсогененною зернистістю цитоплазми. Обернена сильна 

тіснота зв’язку, між вмістом гіпосегментованих та гіперсегментованих нейтрофілів (0,697). 

Висновки. За результатом досліджень можна зробити висновок, що використання пакету 

Excel буде доцільним для статистичної обробки методом кореляційної залежності імунних 

клітин крові і відображення результатів в діаграмах. 

Семак А. В.  Потебенько С. В 

ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГІДАЗЕПАМА НА РІВЕНЬ 

ТРИВОЖНОСТІ У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН В УМОВАХ 

БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ 

Донецький національний медичний університет 
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м. Краматорськ, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології №1 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

наук. керівник – д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

 

Актуальність. Сучасний ритм життя часто буває пов'язаний з тривожністю. Стреси і ряд 

переживань стає повсякденністю .Частим виходом є застосування бензодіазепінових 

препаратів, зокрема - гідазепаму. Тому є інтерес вивчити вплив гідазепаму на поведінку 

піддослідних тварин в умовах багатопараметричних досліджень, що дозволяють визначити 

рівень тривожності тварин. 

Мета дослідження: вивчити  особливості  патогенетичного  впливу гідазепаму на рівень 

тривожності у лабораторних тварин в умовах багатопараметричного тестування. 

Матеріал та методи. Дослід проведено на 24 білих щурах-самцях, масою 170-210 грам. 

Поведінка тварин оцінювали за методикою, запропонованою Родиною І.В. з співавторами, 

яка дозволить характеризувати індивідуальний рівень тривожності щурів за ранжировочною 

шкалою. Поведінкові реакції з введенням гідазепаму внутрибрюшинно в дозах 0.1 і 1 мг / кг 

за 30 хвилин до тестування, оцінювали в ранковий  і вечірній час (8-10 годин, 18-20 годин). У 

контрольних дослідах щурам вводили ін'єкцію фіз.розчину. Визначали латентний період 

спуску тваринного з висоти, час переходу з однієї частини боксу в іншу, час перебування в 

освітленому "будиночку", реакцію на руку експериментатора.  

Результати. Гідазепам однонаправленно знижував рівень тривожності досліджуваних щурів 

порівнюючи з контрольною групою, яка отримує фізрозчин. У дозі 2 мг / кг препарат 

зменшував тривожність щурів, що було найбільш виражено вранці. Коливання чутливості до 

гідазепаму протягом доби, ймовірно, обумовлені зміною сенситивності  бензодіазепінових 

рецепторів.  

Висновки. В ході дослідження було з'ясовано, що гідазепам вранці істотно знімав емоційну 

реактивність піддослідних щурів, впливаючи на всі свідчення поведінки. Увечері ж 

переважало підвищення продуктивності лікарських препарату. Результати досліджень 

дозволяють припустити ймовірну залежність епіфізарних механізмів в реалізації специфічної 

психотропної активності бензодіазепінових рецепторів. 

. 

Семченко А. М. 

ЗАСТОСУВАННЯ РОБОТОТЕХНІКИ В ХІРУРГІЇ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

СИСТЕМИ ДА ВІНЧІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 2 

зав. кафедрою – ст. викладач Л.П. Суховірська 

наук. керівник – к. ф.-м. н., ст. викладач О.В. Мироненко 

 

Актуальність теми. Роботизована хірургія була розроблена, щоб спробувати подолати 

обмеження раніше існуючих малоінвазивних хірургічних процедур та підвищити можливості 

хірургів, що виконують відкриту хірургію. 

Об'єкт дослідження: система daVinci. 

        Система хірургії роботів daVinci є значним проривом у галузі медичної робототехніки. 

Хоча порівняно недавно з'явилася ще одна система такого типу - робот ZEUS, наскільки мені 

відомо, система da Vinci є єдиною, яка активно продається і використовується на 

сьогоднішній день у всьому світі. 

Хірургічна система daVinci складається з ергономічною консолі хірурга, стійки з 

чотирма інтерактивними роботизованими руками біля операційного столу, 
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високопродуктивної системи огляду InSite і інструментів EndoWrist. Озброєні 

найсучаснішою роботизованою технологією руху руки хірурга масштабуються, фільтруються 

і поступово перетворюються в точні рухи інструментів EndoWrist. У підсумку, створюється 

інтуїтивний інтерфейс з чудовими хірургічними можливостями. 

Ця хірургічна система використовує малоінвазивний підхід. Це означає, що робиться 

кілька невеликих надрізів замість одного великого. Таким чином знижуються рівні втрати 

крові, після хірургічної травми, а також кількість рубцевої тканини та час, проведений у 

лікарні. Однією з переваг цієї системи є те, що вона може використовуватися для різних 

процедур, якщо вона оснащена відповідними інструментами. 

Переваги : 

1. Покращена вправність, точність і керованість. 

· Da Vinci дозволяє транслювати рухи рук хірурга до відповідних мікро рухів інструментів 

всередині пацієнта. 

· 4 роботизовані руки з інструментами, що згинаються на 90 градусів. 

· Зменшення тремору. 

2. Відмінна ергономіка. 

· Оптимальне зрівнювання оптичної та рухової осі. 

· Положення сидячи. 

3. Безпека. Система da Vinci зменшує ризик інфікування  гепатитом, ВІЛ і т. п. 

Основними недоліками системи daVinci є тривалість настройки обладнання, його 

висока вартість (близько 3 млн. Євро), тривалість та складність підготовки та навчання 

медичного персоналу. 

Висновок. У доповіді було дано визначення хірургічної системи da Vinci, розказано про 

принцип її роботи. Доведено перевагу автоматизованої хірургічної системи на прикладі 

робота da Vinci. Таким чином, за рахунок своєї зручності і високого ступеня точності, 

система da Vinci застосовується при широкому спектрі оперативних втручань в урології, 

гінекології, торакальної, абдомінальної, судинної та кардіохірургії. Хірургічний робот da 

Vinci є перспективним напрямком сучасної хірургії. 

Сізова А. С., Пушкарь Ю. В., Стрижак Н. В. 

ЕПІДЕМІЧНО - ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ СЕРЕД 

ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ У ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В ДИНАМІЦІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. О. А.Слюсарев 

наук. керівник – асист. Н. О. Сєрих 

 

Актуальність. Лайм-бореліоз – найпоширеніша трансмісивна ендемічна інфекційна хвороба, 

яка може бути причиною появи інвалідності. 

Мета. Проаналізувати особливості епідеміологічної ситуації щодо Лайм-бореліозу в 

Донецької області в динаміці з 2011 р. по 2019 р. 

Матеріали та методи. На основі статистичних даних (журнал обліку хворих на Лайм-

бореліоз), люб’язно наданих КІЗ (Кабінетом інфекційних захворювань) у м.Краматорськ, в 

роботі були використані дані зареєстрованих хворих з клінічними проявами (217 осіб),та 

результати дослідження сироватки крові (139 осiб) за перiод 2011-2019рр. Діагноз Лайм-

бореліозу встановлювали на основі клінічних проявів, та підтверджували методом 

імуноферментного аналізу (ІФА). 

Результати дослідження та їх обговорення. Серед зареєстрованих хворих (в кількості 217), 

у 78 пацієнтів діагноз був встановлен лише завдяки клінічним проявам. Натомість 139 
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пацієнтів пройшли лабораторне обстеження, та мали такий результат: серед 139 осіб, 

специфічні до збудника Лайм-бореліозу імуноглобуліни класів М і G були позитивні у 88,5% 

(123 людини), відповідно у 11,5% (16) імуноглобуліни були негативні. 

Вік осіб з позитивними серологічними показниками щодо даної хвороби становив 

18р.–78р. 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. Звертає на себе увагу, що частота 

виявлення хворих, в сироватках крові яких виявлялися серологічні маркери інфекції  значно 

підвищилася у 2018 р. Найчастіше ураження на Лайм-бореліоз реєструвалось у хворих з 

серологічно підтвердженим діагнозом, в межах м. 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 діагноз Лайм-бореліоз зустрічався у віковій групі 40 р. – 60 р., 

що дорівнює 49,3% від кількості звернувшихся. Відповідно у групі 20-40 р – 26,7%, а у віці 

60 і старші –23,1%. Найпоширеніші місця укусу кліщем були: гомілка, живіт, пахова ділянка, 

верхні кінцівки та грудна клітина. Річна динаміка захворюваності кліщового бореліозу 

характеризується вираженою сезонністю, пов’язаною з періодом активності переносників. 

Висновок. Таким чином ми бачимо, що не завжди встановлений клінічно діагноз Лайм-

бореліоз має лабораторне підтвердження. В регіоні реєструється несприятлива епідемічна 

ситуація, яка 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.  

 

 

Скоробогач С.С. 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ШКІРІ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ 

У ЖІНОК РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра патологічної анатомії, судової медицини та гістології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц.. Н. М. Тургай 

наук. керівник – к. біол.. н. В. Ю. Делій 

 

Актуальність. Визначення тактики лікаря у сучасній естетичній хірургії обличчя і шиї 

залежить від морфофункціонального стану тканин самої шкіри, на який значною мірою 

впливає система гемомікроциркуляції (ГМЦР). Ця система найбільш чітко й адекватно реагує 

на численні екзогенні впливи, визначає гістогенетичні закономірності перетворень шкіри з 

часом, є найчутливішим компонентом дерми, який відповідає за стан епітеліальних та 

сполучнотканинних структур шкіри. Це обумовлює доцільність використання морфологічних 

даних для обгрунтування методів хірургічного лікування пацієнтів з інволютивними змінами 

шкіри.  

Мета вивчення морфологічних змін епідермісу та дерми шкіри обличчя та шиї жінок різного 

віку.  

Матеріали та методи дослідження: вітчизняна та зарубіжна література щодо 

морфологічних змін в шкірі.  

Результати. ГМЦР жінок до 32 років містить добре розвинену підсосочкову артеріальну 

сітку, систему внутрішньососочкових капілярних петель, а також поверхневе і глибоке 

підсосочкові венозні сплетення. Інволютивна динаміка стану ГМЦР у сосочковому шарі 

дерми, де переважають капіляри і венули, супроводжується поступовою редукцією 

відносного об’єму МЦР, що у найбільшому ступені відзначається у щічній області обличчя. 
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У сітчастому шарі дерми, де переважають артеріолярні мікросудини з розвинутою м’язовою 

оболонкою, відбувається зростання відносного об’єму МЦР у жінок після 41 року, що можна 

пояснити зменшенням вазоспастичного впливу з боку естрогенів у жінок старших вікових 

груп. У жінок старших за 41 рік спостерігається збільшення зовнішнього діаметра 

внутрішньососочкових гемокапілярів на фоні їх звуження в основі капілярних петель, що 

супроводжується порушеннями циркуляції і обмеженням транскапілярного обміну.  

Після 41 року спостерігається звуження мікросудин дренажної ланки, яке поступово 

прогресує з віком. Зменшення зовнішнього діаметра венул є наслідком двох 

загальнотканинних інволютивних змін шкіри – стоншення обох шарів дерми і зовнішнього 

стискання безм’язових мікросудин ущільненим фібрилярним каркасом сполучнотканинного 

мікрооточення. Суттєві структурно-функціональні зміни виявляються у складі шкіри щічної 

області обличчя у жінок 33-40 років та передньої області шиї і скроневої області голови у 

жінок 41-50 років. Це супроводжується нерівномірним стоншенням епідермісу й появою 

кератиноцитів з порушеними тинкторіальними властивостями, а також поступовим 

зменшенням чисельної щільності фібробластів і обмеженням їх функціональною активності. 

Зміни у судинній ланці призводить до зниження клітинної оксигенації у літніх людей з 

підвищенням рівня активних форм кисню, які викликають молекулярне пошкодження і 

сприяють апоптозу і загибелі клітин, в тому числі і фібробластів.  

Висновки. Морфологічні зміни шкіри обличчя та шиї у жінок супроводжуються змінами у 

мікросудинах поверхневого та глибокого дермального сплетень, що, як результат, 

призводить до стоншення епідермісу та зниження кількості фібробластів дерми, а отже, і 

регенераторного потенціалу шкіри. 

 

Слінченко К. М. 

ВІРТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ОРГАНІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 1 

зав. кафедрою – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник – М. І. Пасько 

 

Актуальність. В даний час віртуальне моделювання внутрішніх органів людини на основі 

рентгенографії, ультразвукових досліджень, комп'ютерної та магнітнорезонансної томографії 

набуває все більшого поширення і є актуальною задачею. Застосування цих сучасних методів 

дослідження дозволяє лікарю розглянути і оцінити стан органів і організму в цілому. При 

цьому, при постановці питання про хірургічну операцію лікар може реально побачити 

оперований орган на екрані комп'ютера і оцінити обсяг хірургічного втручання. 

Мета дослідження – вивчення новітньої технології віртуального моделювання та 

дослідження найостанніших розробок у цій галузі. 

Матеріали та методи. Застосовано теоретико-методологічний аналіз досліджуваної 

проблеми, використані наукові матеріали українських та закордонних вчених за останні 20 

років. 

Результати дослідження. У процесі підготовки до оперативного втручання хірург 

використовує всі доступні йому графічні матеріали, які найчастіше містяться в атласах і 

довідниках. Однак, наявні атласи з усіх можливих варіантів будови тіла містять тільки 

частину найбільш типових структур організму, до того ж представлених в двомірному 

зображенні. Тож на даний час для вирішення завдань біології і медицини розроблено безліч 

комп'ютерних пакетів, що містять зображення внутрішніх органів, судин і нервів та інших 

анатомічних структур. Комп'ютерні моделі, які використовуються в пакетах, як правило, 

двомірні, але зустрічаються і тривимірні реконструкції. Останні містять такі програми як 3D-
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Body Adventure (США), Advantage Windows (США), ADAM (Великобританія), Corps Human 

(Франція).  

Більше 10 років тому канадські вчені під керівництвом Christoph Sensen створили 

першу повну комп'ютерну модель людського тіла, своєрідний інтерактивний атлас, 

призначений для проведення медичних і медико-біологічних досліджень [1]. CAVEman 

«мешкає» в кубічній кімнаті віртуальної реальності, призначеної для створення 

комп'ютерних голограм. Тривимірне зображення людини в натуральну величину 

проектується стінами і підлогою. Основні системи та органи людини взяті з анатомічних 

атласів та представлені професійним художником у вигляді анімованих зображень і для 

візуалізації конвертовані в середу Java 3D.  

Також для вирішення завдань оперативної хірургії на базі системи DUCT фірми 

Delcam plc був розроблений об'ємний комп'ютерний атлас анатомії легенів, верхнього 

поверху черевної порожнини і органів шиї [2]. Найбільш відома програма Body Voyage 

(США), створена в рамках дослідження Visible Human Project (США), була побудована за 

даними 1800 одноміліметрових поперечних зрізів людського тіла.  

Висновок. Виконання будь-якого хірургічного втручання вимагає точного уявлення про 

деталі анатомічних співвідношень окремих артерій, вен, нервів, жовчних протоків, частин 

бронхіального дерева. Наразі лікарям у таких випадках приходить на допомогу саме 

віртуальні атласи, де хірург має змогу побачити усі структурні особливості органу, який він 

оперує, та не допустити помилки в проведенні операції. 

 

Слінченко К. М. 

НЕЙРОІМПЛАНТИ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНА СТИМУЛЯЦІЯ В ЛІКУВАННІ 

ПАРАЛІЧУ КІНЦІВОК 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою –  д. мед. н., проф. С. В. Татарко 

наук. керівник –  доц. А. Г. Снєгірь 

 

Актуальність. Паралічем називають повну відсутність рухів, яка виникає через ураження 

відділів ЦНС, рухових шляхів нервової системи - сукупності її нервових структур, які 

відповідають за рухову активність .Згідно статистики, найчастіше виникає параліч правої або 

лівої сторони тіла після інсульту, дещо рідше - параліч інших рухомих частин тіла. За даними 

МОЗ в 2016 році в Україні було офіційно зареєстровано 97 805 випадків інсульту, в 2017-м - 

96978. Близько третини хворих інсультом в нашій країні (33-36%) - люди працездатного віку. 

Отже, перед лікарями гостро стає питання не лише відновити здоров'я пацієнта але і 

повернути втрачену рухову активність. Тут лікарям- реабілітологам приходять на допомогу, 

так звані, не медикаментозні методи лікування, такі, як масажі, лікувальна фізкультура та 

електростимуляція.   

Мета дослідження: виявити доцільність та перевагу методу електрохімічної стимуляції та 

використання нейроімплантів у лікуванні паралічів.  

Матеріали та методи: матеріали та статті українських  та закордонних журналів та наукових 

робіт за останні 10 років, статистика МОЗ України. 

Результати дослідження. Електростимуляція, що викликає скорочення м'язів, сприяє 

поліпшенню їх трофіки і кровопостачання, запобігання атрофії м'язів, посилення 

афферентной імпульсації, завдяки чому відновлюється порушення функції м'язів. Параметри 

імпульсних струмів для електростимуляції підбирають відповідно до стану збудливості 

нервово-м'язового апарату і вагою паралічу. Для зниження больового синдрому призначають 

застосування синусоїдальних модульованих або динамічних струмів, електрофорезу з 
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новокаїном. Для усунення суглобової і м'язової контрактури ефективне використання 

електрофорезу з лікарськими засобами, ультразвуку, імпульсних струмів. Новітньою 

методикою у лікуванні паралічів вважається вживляння нейроімплантів. Нейроімплант 

складається з електрода і генератора імпульсів. Електрод, що веде в певну зону мозку 

людини, прикріплений до невеликої «шайби» діаметром приблизно 4 см, яка впроваджена 

під шкіру на голові. У «шайбі» розміщена батарея, Bluetooth-модуль і генератор імпульсів. 

Вплив на генератор імпульсів регулюється за допомогою програматора, який дозволяє 

змінювати налаштування імпланту і стежити за станом пацієнта. У цій ролі зазвичай 

виступає планшет або смартфон зі спеціальним програмним забезпеченням. Наразі вченими 

ведуться розробки що до, доробки недоліків , та вже у найближчі роки нейроімпланти будуть 

широко використовуватися у медицині. 

Висновки. Параліч кардинально впливає на життя людини. Тому вибір правильної та 

комплексної методики лікування тут дуже важливий. Зі світової практики та тенденції у 

зростанні захворювань та травм ,що призводять до повної або часткової втрати рухової 

активності, можемо зробити висновок, що застосування електрохімічної стимуляції в 

комплексі з іншими методами лікування та впровадження у медично-реабілітаційну практику 

нових методів лікування паралічів, запобігає інвалідизації населення.  

 

Соколова К. С. 

ПАРАЦЕТАМОЛ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ 

ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник – к. хім. н., доц. Ю. П. Холмовой 

 

Актуальність. Парацетамол – широко поширений лікарський засіб з жарознижувальною і 

помірною знеболюючою дією. Входить до складу препаратів як основний компонент, так і в 

композиції з іншими компонентами. Має малу токсичність і вважається безпечним навіть для 

дітей з 3 років. У рекомендованих дозах парацетамол, як правило, переноситься добре і рідко 

викликає побічні реакції. Він входить до Державного реєстру лікарських засобів України. 

Парацетамол – параацетіламінофенол – відноситься до групи ароматичних амінів, є 

відновленою формою параацетілхіноніміна. Останній має високу гепатотоксичність. Тому 

вивчення електрохімічних властивостей, зокрема окислювально-відновного потенціалу 

(редокс-потенціалу) системи параацетіламінофенол (ПАцАФ) – параацетілхінонімін (ПАцХІ) 

є актуальним. 

Мета цієї роботи – визначення редокс-потенціалу зазначеної редокс-системи в умовах, 

відповідних організму людини. 

Результати. Для вирішення поставленого завдання був використаний метод циклічної 

вольтамперометрії. Вимірювання та реєстрацію даних проводили за допомогою створеного 

нами віртуального приладу «Потенціостат» на основі модуля цифро-аналогових та аналого-

цифрових перетворювачів (ЦАП – АЦП) NI 6009 (National Instrument. USA) при 25°С. 

Коміркою служив стаканчик з скловуглецю (марка СУ 2000 виробництва Новочеркаського 

вуглецевого заводу) ємністю 50 мл, який одночасно був допоміжним електродом. 

Індикаторним електродом служив платиновий електрод ЕПВ-1, електродом порівняння – 

насичений хлорсрібний електрод ЭВЛ-1М3. рН контролювали цифровим рН-метром AD-

1000 (Adwa, Угорщина). Розчин парацетамолу готували з капсул по 500 мг (ТОВ 

«Фармацевтична компанія «Здоров'я»), розчиняючи у воді з наступним фільтруванням від 

нерозчинних компонентів (об'єм розчину 50 мл, концентрація 10 г/л ≡ 0,033 моль/дм3). 
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Потрібне значення рН розчинів створювали за допомогою універсальної буферної суміші 

(H3PO4, CH3COOH, H3BO4 по 0,04 М кожної з них + NaOH). Робочі розчини отримували 

змішуванням рівних об'ємів вихідного розчину парацетамолу і буферного розчину з 

необхідним значенням рН, отримуючи таким чином робочу концентрацію 5 г/л. 

Формальний потенціал (Е') розчину парацетамолу при рН 7,4 (відповідає рН крові), 

визначений з вольтамперної характеристики, становить 341 мВ. У дорослої людини, вага якої 

становить 65 – 70 кг, об'єм крові дорівнює приблизно 5 л. Максимальна концентрація 

парацетамолу в крові при його 100%-ної абсорбції з однієї капсули складе 0,1 г/л, що 

відповідає 6,6·10–4 моль/дм3. Тоді співвідношення ПАцХИ/ПАцАФ, розраховане за 

рівнянням Нернста із значень редокс-потенціалу крові (від –50 до –100 мВ) і Е' 

парацетамолу, складе від 1/50 до 1/2500.  

 Висновок. Наявність в організмі антиоксидантів різко знижує ризик побічної дії окисленої 

форми парацетамолу. 

  

Сотниченко Т. Д. 

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ АБРЕВІАТУР В АНГЛІЙСЬКІЙ  МЕДИЧНІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – к. філол. н., доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник  – Т. О. Шундель 

 

Актуальність дослідження. Треба зазначити, що у сучасній медичній англомовній 

літературі зустрічається велика кількість різноманітних скорочень, але найбільш 

продуктивним засобом є абревіатури, яку використовуються для економії часу задля передачі 

розгорнутої інформації у конденсованій формі.  

Мета роботи - розглянути дефініцію «абревіатура» та проаналізувати класифікаційні 

особливості абревіатур у фахових медичних текстах.  

Матеріали і методи. Під час дослідницької роботи нами були використані методи аналізу 

теоретичних джерел та наукової літератури, які допомогли встановити, що термін 

«абревіатура» використовують у медицині вже декілька десятиліть для передачі 

максимальної кількості інформації в одиницю часу і вважаються найважчими для розуміння і 

перекладу елементами усного та писемного мовлення. Неправильний переклад абревіатур у 

медицині  може коштувати людині життя, тому питання розуміння абревіатур встає особливо 

гостро.  

Результати дослідження. С.С. Барбашева та А.А. Авраменко зазначають, що у мові не існує 

єдиної загальноприйнятої класифікації абревіатур. Це пояснюється тим, що абревіатура - 

явище багатогранне і неоднозначне. Дослідники у своїй роботі про особливості перекладу 

абревіатур зазначають, що загальноприйнято розподіляти абревіатури на три великі групи: 

графічні, лексичні і синтаксичні. 

При цьому серед цих великих груп можна розрізнити декілька підтипів:  

1) абревіатури ініціального типу, що утворюються на основі початкових літер кожного слова 

в складі словосполучення (BP – blood pressure, FSH – follicle stimulating hormone): 

2) абревіатури складові, утворені зі сполучення початкових частин слів (Hem Pro – 

Hematology Profile): 

3) абревіатури змішаного типу, що складаються як з початкових частин слів, так і з 

початкових звуків (MUFing) 
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 Особливе місце у мові займають скорочення латинського походження, які більшість вчених 

відносить до графічних абревіатур. Ці терміни широко використовується у написанні 

рецептів (npo – nil per os, q/h/ - quaque hora, p.r. – per rectum). 

Особливої уваги також заслуговує класифікація американського лікаря Дж. Берман, який 

пропонує наступний варіант класифікації медичних абревіатур:  

1) літерні: CO – cardiac output, HR – heart rate: 

2) складові: magtape -magnetic tape;  

3) усічені слова: subl – sublingual, inhal – inhalation: 

4) буква (склад) + слово: H-chain - heavy chain;  

5) букви і склади (склади й літери): Inc. AB - incomplete abortion;  

6) буквено-цифрові: IgM - Immunoglobulin M. 

Висновки. Проаналізувавши літературу з цього питання, ми прийшли до висновку, що 

переклад медичних англомовних абревіатур вимагає від перекладача не лише спеціальних 

знань, але й  підвищеної уваги. 

 

Стабровська І. М. 

ГРА, ЯК ПРОВІДНИЙ МЕТОД ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник ‒ О. М. Корнєєва 

 

Актуальність. У сучасному світі кожна людина має володіти хоча б однією іноземною 

мовою. Тому дослідження проблеми підвищення ефективності викладання англійської 

залишається актуальним останні десятиліття.  

Мета дослідження – показати альтернативні інноваційні методи вивчення англійської. 

Результати. Вивчення іноземної лексики та граматики є доволі кропіткою працею. Зробити 

процес запам'ятовування легшим зможе інструмент добре знайомий нам з дитинства, а саме 

ігри. В залежності від мети гри умовно їх можна поділити на граматичні та лексичні ігри.  

Розглянемо декілька більш детально. Гра «Малювання словом». ЇЇ суть полягає в тому, 

щоб описати будь-яку людину або предмет. На початкових рівнях це допомагає вивчити 

прості прикметники та будову фраз з ними, такі Is he tall?or Has she got red hair?. Описи 

може бути більш детально відповідно можливостей студентів. Інший варіант гри – зобразити 

на папері предмет, що описують.  Решта аудиторії намагаються відгадати, хто мався на 

увазі. Останній етап часто викликає сміх, оскільки більшість малюнків будуть веселими 

карикатурами реальної людини. 

Гра « Хто я?». Ведучий обирає відому людину чи предмет, а інші гравці повинні 

з’ясувати, хто чи хто ви. Щоб отримати інформацію, вони задають вам так чи ні запитань, 

щоб спробувати звузити можливості: Are you American? Are you an actor? A singer?. Щоб 

розширити діапазон можливих граматичних конструкцій, які використовуються, можна 

використовувати запитання, на які потрібна розгорнута відповідь.  

Гру «Шаради» можна використовувати як при вивченні нового лексичного матеріалу, 

так і для закріплення. Гравець має показати слово рухами, так, щоб інші могли здогадатися. 

Гра «AZ Картинки» Використовуючи малюнок з багатьма елементами, учні намагаються 

знайти предмет на малюнку, який починається з кожної з літер від алфавіту. Приблизно через 

п’ять хвилин учні порівнюють відповіді. Перемагає той, хто знайде найбільше слів. 

Висновки. Діапазон ігор є невичерпний, що дозволяє зробити процес вивчення мови 

максимально цікавим та продуктивним. Ігри можна використовувати як основний метод для 
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вивчення мови (наприклад, при роботі з дітьми) та як допоміжний, для вивчення мови 

дорослими. 

 

Стрілець А. С. 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КВИТКОВОГО ПИЛКУ В ЯКОСТІ  ХАРЧОВОЇ 

ДОБАВКИ ТА ЇЇ КОРИСТЬ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою – д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівники – асист. Л. М. Пальчак, асист. Н. І. Штучна 

 

Актуальність. Фотохімічні природні продукти мають багатовікову практику використання у 

різних сферах життєдіяльності людини. Зазвичай вони є джерелом одержання нових 

лікувально-профілактичних засобів. Тому інтерес до біологічно-активних продуктів високий, 

зокрема, до такого раніше мало досліджуваного продукту, як квітковий пилок (бджолине 

обніжжя). 

Метою дослідження було виявити вплив квіткового пилку на організм людини; визначити 

склад та користь мікро- та макроелементів, спираючись на науково-дослідницькі роботи; 

підтвердити позитивний вплив збалансованого харчування на організм та його функції. 

Матеріали та методи. Для дослідження були вибрані літературні джерела, що містять дані 

про квітковий пилок, як органічну харчову добавку до основного харчування. 

Результати. Клінічні випробування квіткового пилку (обніжжя) дозволяють переконатися в 

різноманітній дії на організм як здорової, так і хворої людини. Він збільшує зростання і вагу 

спортсменів, проявляючи анаболічнудію, підвищує кількість еритроцитів і лейкоцитів, 

пригнічує ріст мікроорганізмів грам-негативної групи, нормалізує ліпідний обмін, знижуючи 

кількість холестерину і тригліцеридів в крові, нормалізує артеріальний тиск а також має 

антианемічні властивості завдяки поєднанню анаболічного ефекту і впливу комплексу 

мікроелементів, що беруть участь в процесах кровотворення та утворення еритропоетину. 

Дійсно, бджолине обніжжя містить в собі значну кількість корисних речовин, зокрема: 

фітонциди – природні антибіотики, за рахунок яких досягається антибактеріальна дія; білок  

що, містить незамінні амінокислоти;  вітаміни: РР, С, Е, D;  ферменти і фітогормони; кефалін; 

лецитин; фосфатидилсерин.  

Зазвичай, цих біологічно-активних компонентів не вистачає у харчовому раціоні 

середньостатистичного громадянина України.  Вживання такого натуральної харчової 

добавки, позитивно впливає на майже всі органи та функції організму, такі як: нервова 

система, шлунково-кишковий тракт, кістки, суглоби, ендокринна система. Знижується ризик 

зараження різними респіраторними захворюваннями.  

Висновки. Бджолине обніжжя майже не продається в українських аптеках, це говорить про 

те, що громадяни мало просвічені в ефективності харчової добавки. Тому слід збирати 

експериментальні дані для можливості більш широкого використання  квіткового пилку з 

лікувально-профілактичною метою а також надання більш зручної лікарської форми для 

підвищення комплаенсу. 

Суляєв С. М. 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ 

м. Лиман, Україна 
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кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – доц. О. А .Слюсарев 

наук. керівники – д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева, к. мед. н., доц. С. С. Боєва 

 

Актуальність теми. Антибіотики є надзвичайно поширеними препаратами в сучасному 

лікуванні різних хвороб. Саме через поширеність цих лікувальних засобів виник такий їх 

феномен, як атибіотикорезистентність. Проблема антибіотикорезистентності перебуває у 

центрі уваги ВООЗ та розглядається розвинутими країнами як загроза національній безпеці. 

У зв’язку з цим на всіх рівнях повинні бути зроблені кроки, спрямовані на зменшення впливу 

та обмеження поширення антибіотикорезистентності; при цьому особливо важлива роль у 

збереженні потенціалу антибіотиків (АБ) належить медичним працівникам. В Україні 

питання антибіотикорезистентності є ще більш актуальним через вільний доступ широких 

верств населення до антимікробних препаратів, їх неумотивовано широке застосування в 

медичному, агропромисловому та ветеринарному секторі, не завжди раціональне 

використання у повсякденній практиці. 

Мета роботи. З’ясувати тенденції поширення антибіотикорезистентності мікроорганізмів до 

різних антибіотиків. 

Матеріал та методи : Провести аналіз медичної літератури останніх 10 років щодо 

резистентності Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis та 

Enterococcus faecium до різних видів антибіотиків.  

Результати досліджень. В результаті проведеної роботи було встановлено, що 

Staphylococcus aureus має стійкість до пеніциліну, метициліну, тетрацикліну та 

еритроміцину; Streptococcus pyogenes стійкий до макролідів; Enterococcus faecalis та 

Enterococcus faecium стійкі до пеніциліну, ванкоміцину, лінезоліду. Також, за даними 

опрацьованих літературних джерел, було встановлено, що стійкість патогенних 

мікроорганізмів до антибіотиків пов’язана з нераціональним призначенням АБ лікарями а 

також самолікуванням хворих антибактерійними препаратами, та широким їх використанням 

в агропромисловому господарстві. Кроками, спрямованими на попередження виникнення 

резистентності для антибіотиків є: раціональне використовувати АБ, що сприятиме 

уповільненню темпів зростання резистентності; розповсюдження інформації щодо наявності 

цієї проблеми серед населення та медичних працівників; збільшення уваги щодо дозування 

АБ і тривалість лікування; обмеження вільного доступу АБ препаратів для населення. 

Висновки. На всіх рівнях слід зробити кроки, спрямовані на зменшення впливу 

та обмеження поширення стійкості до АБ. Особливо важлива роль у збереженні потенціалу 

АБ належить медичним працівникам. 

Супрун В. А. 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕРМІНІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник – к. пед. н., доц. О. П. Шевченко 

 

Поняття «термін» та «термінологія» є ключовими в будь-якій сфері знань. 

Незважаючи на важливе місце, яке займають ці поняття в системі наукових знань та велику 

кількість досліджень, присвячених суті понять «термін» та «термінологія», не існує єдиної 

точки зору щодо цілої низки основоположних аспектів. Термінологія є часткою лексики тієї 

чи іншої мови, вона складає її особливу частину, є сукупністю мовних одиниць, що 

називають предмети й поняття різних галузей професійної діяльності, які не вважаються 
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загальновживаними. Терміни представляють собою особливу область лексики, систему, яка 

організована за власними законами і потребує певних методів і прийомів вивчення.  

Наукова галузь, яка займається проблемами функціонування термінів, має назву 

«термінознавство». Ми детально вивчили проблему класифікації термінології у різних 

галузях наукового знання і зупинили увагу на класифікації медичної термінології. Сучасна 

медична термінологія, яка є латино-грецькою за своїм походженням, складається з трьох 

номенклатурних груп: анатомо-гістологічної, клінічної та хіміко-фармацевтичної.  

Анатомічна й гістологічна номенклатури містять усі найменування анатомічних та 

гістологічних утворень, які сьогодні існують. Відповідно до латинського тексту номенклатур 

розробляються списки медичних термінів у інших мовах. До анатомо-гістологічної групи 

відносяться терміни, які означають назви органів т частин тіла, структуру тканин. Наприклад, 

cellula - клітина, nucleus - ядро, fascia - оболочка, manus рука (кисть), sternum – грудинна 

кістка. 

До клінічної термінології відносять слова, які означають назви захворювань, ознаки 

захворювань, методи лабораторних досліджень та методи лікування, а також відповідні назви 

спеціальностей лікарів. Наприклад: rhoentgenographia – фотографування нутрощів тіла за 

допомогою рентгенівських променів; phthisiater – спеціаліст з лікування й профілактики 

туберкульозу (фтизіатр); pathologia – розділ медицини, присвячений вивченню хворобливих 

процесів у організмі(патологія). 

До хіміко-фармацевтичних термінів  відносять назви лікарських препаратів, 

лікарських рослин,хімічних елементів з таблиці Д.І.Менделєєва й рецептурну лексику. 

Наприклад: аmodopyrinum –амідопірин, decoctum – відвар. 

Отже, терміни – це особливі мовні одиниці, які представляють собою звичайні слова, 

але в особливій функції. За терміном завжди є предмет спеціального значення, який 

обмежений певним науковим або медичним лексико-семантичним полем.  

 

Сухарко А. О. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕНІНГОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра епідеміології та інфекційних хвороб  

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Л. І.  Слюсар 

наук. керівник – асист.  О. С. Куницька 

 

Актуальність. Менінгококова інфекція (МІ) реєструється у вигляді спорадичних випадків і 

спалахів переважно генералізованих форм інфекції. Щороку в світі реєструють близько 500 

тис. випадків менінгококової інфекції. Попри те, що рівень захворюваності на цю інфекцію є 

відносно невисоким, порівняно з іншими інфекціями, летальність від неї становить  10%. В 

Україні рівень захворюваності серед дітей на менінгококову інфекції в останні роки становив 

від 11,89 до 7,58 випадків на 100 тис. дитячого населення.  

Мета: проаналізувати рівень поширеності МІ в Донецькій області серед дорослого та 

дитячого населення  за 2015-2019 роки.  

Методи та матеріали дослідження: аналіз розповсюдження МІ в Україні, у тому числі 

Донецькій області, проводився ретроспективно за 2015-2019 рр. Застосовані матеріали: «Звіт 

об інфекційній та паразитарної захворюваності» (форма № 1, річна), відомості з офіційної 

сторінки Центру громадського здоров’я.  

Отримані результати. В період з 2016 по 2019 роки в Україні та  з 2015 по 2019 роки в 

Донецькій області захворюваність на МІ мала спорадичний характер. Показник 

захворюваності становив від 0,50  до 0,82 на 100 тис. населення в різні роки. Питома вага 

дітей складала  від 68,7 до 93,7 %. Найпоширенішим проявом епідемічного процесу МІ було 
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носійство. На одного хворого з менінгітом може припадати до 50000  здорових носіїв. У 79% 

випадків хворі надходили в стаціонар після другої доби захворювання.  

Висновки. Захворюваність в Україні та Донецькій області за останні роки має спорадичний 

характер. Зберігається високий рівень летальності по Донецькій області від 9 до 25 %, що у 

середньому складає 19,8%. Важливе значення має вакцинопрофілактика МІ, та активне 

виявлення носіїв МІ в осередках захворювання, навчання медичних працівників з метою 

постійної настороженості лікарів відносно виявлення МІ, санітарно-просвітницька робота 

серед населення. 

 

Сухініна А. О. 

ІОНООБМІННА АДСОРБЦІЯ У ПРОЦЕСАХ ВИДІЛЕННЯ  

АМІНОКИСЛОТ І БІЛКІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії 

зав. кафедрою – к. біол. н., доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник – к. хім. н., ст. викл. Н. В. Величко 

 

Актуальність. При використанні лікарських засобів на основі амінокислот і білків первинне 

значення має їх очищення, оскільки домішки різко збільшують їх токсичність.Важливою 

проблемою сучасної колоїдної хімії є широке застосування адсорбції для отримання 

особливо чистих речовин.  

Іонообмінна адсорбція - це оборотний процес стехіометричного обміну іонів між 

розчином електролітів і твердим тілом. Сорбція амінокислот на іонообмінниках визначається 

в основному електростатичною взаємодією, що пояснюється особливостями хімічної будови 

молекул амінокислот. Амінокислоти є цвіттер-іонами, що несуть два заряди - позитивний і 

негативний. Білкова молекула амфотерна, її сумарний заряд визначається амінокислотним 

складом пептидного ланцюга (позитивний заряд за рахунок залишків Lys, His, Arg, а 

негативний - за рахунок залишків Asp і Glu).Більшість амінокислот є слабокислими 

електролітами, які в нейтральних середовищах поводяться як аніони, тому для сорбції білків 

переважно вибирають аніонообмін.  

Як приклад застосування іонообміну для отримання амінокислот можна привести 

сорбційний спосіб виділення лізину. Культуральну рідину після стадії ферментації без 

попереднього фракціонування і очищення пропускають через катіоніт КУ-2-8 в амонійній 

формі при рН 1,5-1,9. Двохзарядний катіон лізину у вибраних умовах селективно сорбувався 

на катіонообміннику (без відділення від біомаси), при цьому іони кальцію, калію, натрію, 

амонія витісняються лізином в рівноважний розчин, а іоніт насичується амінокислотою. 

Елюювання лізину проводиться 4,5 %-м розчином аміаку. У цих умовах відбувається 

перезарядка лізину і перехід його в аніонну форму, що призводить до швидкого витіснення 

амінокислоти з сорбенту. Лізин в процесі сорбції-десорбції ефективно відділяється від 

супутніх амінокислот. Таким чином, можна отримувати субстанцію амінокислоти медичного 

призначення. 

Висновки. Іонообмінні способи виділення і концентрації амінокислот та білків з 

мікробіологічних, лікарських, природних, виробничих і побутових середовищ доцільно 

широко використовувати у фармацевтичній промисловості, оскільки у більшості випадків 

вони успішно поєднують екологічну доцільність, економічну ефективність і соціологічну 

спрямованість. 
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Тарадайкіна К. О., Шульга О. С. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ВАГІТНИХ 

Донецький національний медичний університет МОЗ України 

м. Лиман, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник – асист. Д. О. Потій 

 

Актуальність. На сьогоднішній день туберкульоз легень є актуальною медико-соціальною 

проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі.  Туберкульоз уражає в основному осіб 

молодого та зрілого віку. При цьому, найвища захворюваність серед жінок визначається 

переважно в репродуктивному віці від 18 до 25 років.  Також є випадки реєстрації 

захворювання серед вагітних жінок та породіль. Поєднання захворювання з вагітністю 

ставить перед лікарями  цілий ряд проблем. З одного боку це вплив вагітності, пологів та 

післяпологового періоду на перебіг туберкульозу, а з іншого – вплив цього захворювання на 

перебіг вагітності, пологів та здоров’я новонароджених та породіль.  

Мета: Вивчити особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода і новонароджених у 

жінок, хворих на туберкульоз легень, та довести, що рання діагностика захворювання і 

своєчасно розпочате лікування може значно покращити стан хворої та зберегти її та дитину 

від небажаних наслідків та навіть від загибелі . 

Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз статистичних звітів про захворюваність 

туберкульозом вагітних жінок;  медичні карти та карти антибактеріального лікування хворих 

на туберкульоз; індивідуальні карти вагітних та породіль; карти розвитку новонароджених, 

які були отримані з пологових будинків м. Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ, Селидове, 

Дружківка з 2017-2019 рр. 

Результати: Проведено клінічно-статистичний аналіз перебігу вагітності і пологів у 11 

вагітних, хворих на туберкульоз легень. У 2 жінок, які стали на облік у жіночу консультацію 

ще у першу половину вагітності був запідозрений туберкульоз. Після підтвердження діагнозу 

жінки одразу ж розпочали лікування. У однієї із жінок, яка стала на облік в жіночу 

консультацію м. Дружківка цю хворобу було діагностовано за 2 роки до вагітності. Вона 

приймала лікування і досягла переходу із активної форми в неактивну, однак в період 

вагітності виник рецидив і жінка змушена була відновити лікування. Пологи в неї були 

передчасними, проте дитина народилася здоровою із достатньою масою тіла. Ще у 2 жінок 

було виявлено це захворювання у другій половині вагітності. Одна із цих жінок негайно 

почала лікуватися, а інша відмовилася приймати протитуберкульозні препарати. У останніх 6 

вагітних діагноз був встановлений вже після народження дітей. В ході дослідження було 

з’ясовано, що у жінок які почали своєчасно лікуватися діти  народилися здоровими та в 

визначений термін вагітності.  У 2  жінок, які не отримували лікування діти народилися 

недоношеними, з малою масою тіла, в них відмічається порушення періоду адаптації в перші 

дні після народження, що супроводжується змінами з боку центральної нервової системи, 

розвитком дихальних розладів, великою первісною втратою маси тіла і пізнім її 

відновленням. У інших 5 породіль - діти народилися доношені, проте слабкі, у двох 

відмічалися вроджені вади розвитку.  

Висновок. Туберкульоз легень у вагітних жінок обтяжує перебіг вагітності, підвищуючи 

частоту таких її ускладнень як пізній гестоз і недоношеність.  Діти,  народжені від матерів, 

хворих на туберкульоз легень, які не отримували лікування , народжуються, як правило, з 

малою масою тіла та з вродженими вадами розвитку, що обумовлено  фетоплацентарною 

недостатністю, яка супроводжується внутрішньоутробною гіпоксією та затримкою розвитку 

плода. Проведення протитуберкульозної терапії вагітним, допомагає зменшити прояви 

наслідків хронічної плацентарної недостатності для плодів і новонароджених. 
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Тарадайкіна К. О. 

СУЧАСНІ ШЛЯХИ ВВЕДЕННЯ ІНСУЛІНУ ХВОРИМ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

 ⅼ ТИПУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою – д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник – асист. С. Ю. Старостенко, асист. Н. І. Штучна 

 

Актуальність. Цукровий діабет є актуальною медико-соціальною проблемою сучасності, яка 

посягає третє місце безпосередніх причин смертності. Цукровий діабет 1 типу – 

захворювання, яке характеризується абсолютною недостатністю інсуліну внаслідок 

деструкції β-клітин підшлункової залози . Недостатність інсуліну призводить до порушення 

обміну речовин, перш за все вуглеводного, що зумовлює розвиток ангіопатії, нейропатії, а 

також ураження інших органів і систем. На тлі цих порушень виникає: гангрена кінцівок, 

печінкова недостатність, інфаркти та інсульти, які зустрічаються у 80% хворих. Через це в 

світі кожні 10 секунд помирає одна людина, а кожні 30 секунд проводиться ампутація 

кінцівок. Тому лікування повинно бути  комплексним та своєчасним, щоб запобігти 

ускладнень. Спорт і дієта, підвищують якість життя хворих, проте інсулінотерапія є 

основним методом лікування цієї хвороби. На етапі лікування перед хворими стає проблема 

введення та дозування інсуліну. 

Мета дослідження. Визначити  найпоширеніший, найзручніший та найбезпечніший шлях 

введення інсуліну хворим на цукровий діабет. 

Матеріали та методи. Проведено анонімне опитування 50 хворих на цукровий діабет 1 типу, 

серед яких було 10 чоловіків, 35 жінок та 5 дітей віком 1-18 років.  Респонденти було 

запропоновано позначити шлях введення інсуліну, яким вони користуються. 

Результати. Серед опитаних було виявлено: 10 хворих використовують шприц-ручку для 

введення інсуліну, 39 - інсулінові шприці, і тільки одна людина - інсулінову помпу. Тобто 

більшість людей з діабетом віддає перевагу стандартному методу введення інсуліну за 

допомогою інсулінових шприців. Цей метод загальнодоступний, він дозволяє пацієнтові 

самостійно робити собі ін’єкції, з мінімальним дискомфортом. 20 % хворих для введення 

цього гормону обрали інсулінову шприц-ручку. Цей пристрій зручний у використанні, 

контролює точність дозування, має коротку голку, яка робить швидкий прокол, самостійно 

регулюючи глибину проникнення. Також було виявлено, що тільки одна людина із 50 

опитаних використовує інсулінову помпу, яка є компактним, комп'ютеризованим пристроєм, 

що самостійно визначає рівень глюкози в крові і припиняє ін`єкцію при її надмірному 

зниженні. Проте цей метод має велику первинну вартість, ризик інфікування, а також його не 

можна використовувати дітям. 

Висновки. Аналізуючи отримані дані необхідно відзначити, що різні методи введення 

інсуліну мають свої переваги і недоліки, та найбільшим недоліком всіх методів є 

необхідність виконання ін’єкцій, які завдають пацієнтам чималий дискомфорт. Проте, вчені 

вже винайшли новий метод введення інсуліну – інгаляційний, який має багато переваг. Однак 

він ще не досконало вивчений. Зараз проводяться додаткові дослідження можливих наслідків 

довготривалого його застосування, після чого, цей метод можливо зможе повністю замінити 

ін’єкційний. 

 

 

Тарадейко О. Є. 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

136 

 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 2 

зав. кафедрою – ст. викладач Л. П. Суховірська 

наук. керівник  – к. фіз.- мат. н., ст. викладач О. В. Мироненко 

 

Актуальність. Сучасна медична діагностика нерозривно пов'язана з візуалізацією медичних 

зображень. Постійно з’являються нові методи, які необхідні для лікаря.  

Мета. Ознайомитись з загальними принципами медичної візуалізації. Розглянути її переваги 

та ознайомитись з проблемами програмного забезпечення. 

Основний матеріал. Медичне зображення є важливим засобом отримання візуальної 

інформації про внутрішні структури й функції людського тіла. Це забезпечує вимірювання 

фізичних властивостей цих об’єктів, а також для створення баз анатомії та фізіології. 

Сьогодні лікарі мають змогу візуалізувати стан будь-якого внутрішнього органа людини на 

плівці або екрані монітора з роздільною здатністю до 1мм не тільки у двовимірному(2D), але 

й у тривимірному(3D) вигляді(СКТ). З’явилася можливість віртуально повернути і 

роздивитися орган у різних ракурсах навіть під час функціонування в реальному вимірі 

часу.3D-візуалізація медичних даних використовується при: вивченні або навчанні, 

поясненні пацієнтам правильного шляху лікування.  

Методи візуалізації ґрунтуються на різноманітних фізичних взаємодіях 

електромагнітного, рентгенівського,гамма-випромінювання з матеріалами, середовищами, 

біотканинами. Така різноманітність методів використовується для отримання різних структур 

об’єкта, що досліджується. Наприклад рентгенівське випромінювання показує кісткову 

тканину, а імпульсне радіовипромінювання (МРТ) використовується для отримання 

зображення кісткового або головного мозку, відокремленого, практично, всебічно кістковою 

тканиною. У 1985 році Американським радіологічним коледжем і Національною асоціацією 

виробників електроніки (NEMA) було розроблено єдиний уніфікований стандарт для 

передачі і зберігання медичних зображень, який використовується і сьогодні - DICOM 3.0. 

Для покращення візуалізації використовуються додаткові технології – графічні станції. 

Найкращими платформами для них є: SUN MICROSYSTEMS, SILICON GRAFIX, але вони 

надзвичайно дорогі, тому в основному використовуються IBM PC, АРМ, AMD,  NVIDIA. 

Програмне забезпечення виконує операції, що забезпечують ефективне подання зображень і 

супутньої інформації для їх аналізування й інтерпретації лікарем. 

Висновки.Удосконалені можливості тривимірних зображень дали змогу ефективніше 

супроводжувати хірургічні та інтервенційні процедури і революціонізували шляхи 

дослідження патологічних процесів. Потрібно не зупинятись на досягнутому і  розвивати 

використання медико-біологічної візуалізації у медицині, вдосконалювати програмне 

забезпечення, робити його більш доступним на всіх рівнях охорони здоров’я та навчати 

медиків використовувати її переваги. 

 

Таран О. Ю. 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник – к. пед. н., доц. О. П. Шевченко 

 

 Особливий інтерес у сучасній лінгвістиці викликають дослідження науково-

популярного медичного дискурсу. Особлива специфіка медичного дискурсу полягає у певній 

асиметрії спілкування лікаря та пацієнта, в результаті якого виникають проблеми 

непорозуміння.  
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Особливість основних та додаткових стратегій медичного дискурсу полягає в тому, 

що стратегії мовленнєвої поведінки лікаря мають перевагу над стратегіями пацієнта, тому 

комунікація має однобічний характер. Як правило, мовленнєві дії лікаря та пацієнта 

відбуваються у формі питання та відповіді, а мовленнєві акти можна охарактеризувати як 

інформативні, оцінюючі, спонукальні, метакомунікативні тощо.  

Необхідність масової популяризації медичних знань зумовлена зміною базових 

концепцій медицини і, відповідно, зміною моделі комунікативної взаємодії лікаря й пацієнта. 

У зв’язку з цим сьогодні набуває популярності так звана «пацієнтоцентрична» парадигма, в 

рамках якої стає актуальним пошук технік, спрямованих на підвищення рівня ефективності 

взаєморозуміння й співробітництва між учасниками комунікацій, які відбуваються в рамках 

медичного дискурсу. Це веде до підвищеного інтересу населення до вивчення спеціалізованої 

медичної термінології.  

Важливою характеристикою сучасного медичного дискурсу є те, що за наявності 

досить розробленої медичної термінології, а також наукової системи термінів, у мові 

з’являється велика кількість «навколомедичних» термінів, побутових термінологічних 

одиниць, які наближаються за статусом до термінів. Знання такої «субмови» лікарів, як 

найбільш компетентних у цій області, виокремлює їх у привілейовану соціальну групу.  

До медичного дискурсу дослідники часто відносять також змішані жанри: студентські 

лекції, офіційне й неофіційне спілкування медичного персоналу з колегами та молодшим 

персоналом, спілкування як усне, так і письмове, з пацієнтами та їхніми родичами, записи у 

картках пацієнтів, історії хвороби, виписки з лікарняних та довідок. 

  Отже, дискурс лікаря й пацієнта не може відбуватися без використання спеціальної 

медичної термінології, а сам термін у межах медичного дискурсу має гносеологічну, 

інформативну та орієнтуючу ролі. Медичний термін виступає у якості вербалізованого 

результату професійного мислення, лінгвокогнітивного засобу орієнтації у професійній сфері 

та найважливішим елементом професійної комунікації.  

 

Тартушкіна С. В. 

ТРУДНОЩІ  НАВЧАННЯ  СТУДЕНТІВ  1 КУРСУ МЕДИЧНОГО  ВНЗ 

Донецький  національний  медичний  університет 

м. Лиман,  Україна 

кафедра мовних та гуманітарних  дисциплін № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник  – доц. О. В. Самойленко 

 

Вступивши на перший курс будь-якого навчального закладу, людина потрапляє в 

абсолютно нове середовище, в якому потрібно адаптуватися буквально з перших днів 

навчання. Зазвичай студентські роки – це найяскравіші моменти в житті кожного. За ці роки 

молода людина знаходить свій осередок в суспільстві, визначається зі способом життя, 

отримує спеціальність, яка стане передумовою для майбутньої роботи.  

Тому дуже важливо з перших днів навчання вступити в потрібний ритм роботи. 

Навчання в медичному вищому навчальному закладі (ВНЗ) для сучасної молодої людини є 

серйозним кроком у доросле життя, що суттєво мобілізує особистість студента, одночасно 

створюючи стресову ситуацію. 

 Навчання у ВНЗ, особливо в медичному, створює цілу низку проблем внаслідок 

високого рівня навчального процесу. Серед труднощів, що постають перед значною 

частиною студентів-першокурсників саме психологічна адаптація часто стає найсуттєвішою і 

такою, що ускладнює навчальний процес. Студент-першокурсник складає більше іспитів 

(незалежних тестів), ніж абітурієнти інших ВНЗ. При чому вчити і здавати потрібно 

одночасно і анатомію, і фізику з хімією-біологією. 
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 Вчитися в медичному університеті складніше, ніж у багатьох інших ВНЗ. Оцінки 

будуть набагато нижче, ніж в школі. Мається на увазі, що колишні відмінники не будуть 

відмінниками: за трійку потрібно буде не просто прийти, а кілька днів поспіль без перепину 

вчити матеріал, а за п’ятірку майже не спати. Вчити все доведеться самому, тому рівень 

сформованості навчальних навичок повинен бути дуже високим. Деякі предмети будуть дуже 

складними, тому не факт, що вийде самостійно опрацьовувати весь матеріал. Крім того 

навчання в медичному ВНЗ на відміну від інших вищих навчальних закладів, найбільш 

тривале: на першому етапі студент повинен вчитися обов'язкових 6 років.  

Шляхи полегшення адаптації першокурсника:  

Соціальна активність. Як тільки ви приходите в новий колектив, вам потрібно 

більше знайомитися з людьми. Чим ширше коло вашого спілкування, тим легше вам буде 

знаходити допомогу і підтримку, разом вчити і вирішувати проблеми.  

Використовуйте соціальні мережі і месенджери. 

 Спілкування з старшокурсниками. Постарайтеся знайти друзів зі старших курсів. 

Від них можна дізнатися купу корисної інформації про особливості конкретних викладачів. 

Також розпитайте заздалегідь про те, як оцінюються лекції і як проходять заліки. Можливо, 

що вам навіть підкажуть, де знайти відповіді на який-небудь тест або контрольну. 

            Конспектування лекцій. Це дуже важливо! На лекціях можна фотографувати слайди 

або записувати голос лектора на диктофон. Але досвід показує, що ці диктофонні записи 

прослуховуються з ймовірністю 5%, а фото постійно губляться. Конспекти допоможуть 

сприймати інформацію краще, а також скоротять час на її повторення.  

 Вчасна підготовка до занять. Це проста на перший погляд порада, але дуже корисна. 

Чим раніше ви зробите домашню роботу / напишите реферат / вивчите матеріал, тим 

спокійніше будуть ваші нерви. Не варто залишати все на останній момент і збирати борги. 

Краще напружитися відразу трохи, ніж потім в паніці все вирішувати. 

 

Теряєва М. П. 

ВПЛИВ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ ТА СУСПІЛЬСТВА НА ВИНИКНЕННЯ 

МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Самойленко 

наук керівник – к. пед. н., доц. О. П. Шевченко 

 

Інтенсивний розвиток медико-біологічних знань сприяв виникненню великої кількості 

вузько спеціальних медичних термінів. Імпульсом до утворення нових медичних термінів 

виступають нові відкриття у відповідній сфері.  

Більшість сучасних медичних термінів з’явилася в європейських мовах у вісімнадцятому 

столітті, епоху, коли винайшли мікроскоп, відкрили нові мікробіологічні барвники та 

виготовили різноманітні гістологічні засоби. В цей період також виникла велика кількість 

медичних галузей, що було пов’ язано з введенням практики анамнезії, анестезії та асептики. 

У 18 ст. виникло декілька медичних галузей. Спеціалісти-медики почали розуміти 

необхідність розширення міжнародного співробітництва, важливість створення 

міжнародного досвіду й практики в області медицини. З часом, це призвело до виникнення 

інтернаціонального медичного лексичного фонду, який складався з спеціально відібраних і 

культивованих термінів, номенклатурних значень, абревіацій, кодів та символів.  

У двадцятому столітті отримали розвиток такі спеціальності, як генетика, радіологія, 

імунологія, дієтологія, вірусологія тощо. Розробка нових лікарських препаратів, виникнення 
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електронного медичного обладнання, впровадження лазерної техніки та комп’ютеризація 

призвели до необхідності номінації понять і реалій, які виникли разом з такими змінами.  

Значна кількість теоретичних наукових та науково-практичних досліджень були 

присвячені вивченню анатомічних, стоматологічних, хірургічних, онкологічних та інших 

систем.До закономірностей, які є об’єктом наукового вивчення, доцільно віднести також такі 

тенденції, як диференціація та інтеграція наук. В термінології це пов’язано з виникненням та 

виокремленням вузькоспеціальної лексики з одного боку, й розвитку міжгалузевої 

термінологічної полісемії, з іншого. 

Посилення ефективності міжнародного співробітництва та обміну інформацією 

супроводжувалося інтернаціоналізацією термінологічних систем. В результаті виникло 

питання необхідності вивчення понятійно-термінологічного апарату даної області знань, як 

самостійного мовного шару та створення багатомовного термінологічного словника.  

Таким чином, вивчення термінологічних підсистем, які розвиваються, до яких 

сьогодні відносяться медицина та фармакологія, є важливим і актуальним. Воно дозволяє 

побачити в науковій мові загальні закономірності знання на сучасному етапі розвитку історії 

та прослідкувати хронологію розвитку мовних термінів.  

 

Теряєва М. П. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРАЦЕПТИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ 

ПРЕПАРАТІВ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою – д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник – асист. С. Ю. Старостенко 

 

Актуальність теми. Сучасний темп життя, безмежні можливості виявити себе, досягти своєї 

мети, втілити свої мрії покращення світу спонукають молоду людину до активної 

професійної, або наукової, або громадської діяльності і створення сім’ї відтерміновуюється 

на деякий час. Тому актуальним є правильний підхід до вибору контрацептивних лікарських 

препаратів. 

Мета: проаналізувати особливості контрацептивних препаратів, що пропонує 

фармацевтичний ринок України, для подальшої рекомендації до використання молоддю. 

Матеріали і методи. Аналіз даних, отриманих з вітчизняної та зарубіжної літератури, 

рекомендації ВООЗ, дані щотижневика «Аптека» щодо пропозицій дистриб’юторів. 

Результати досліджень. Найбільш прийнятним заходом постійної гормональної 

контрацепції у сексуально активних жінок молодого віку Всесвітньою Організацією Охорони 

здоров'я (ВООЗ) та Міжнародною асоціацією дитячих і підліткових гінекологів визнані 

комбіновані оральні контрацептиви (КОК), що містять малі дози етинілестрадіолу (20-30 мкг) 

і прогестагенів так званого третього покоління. Варто вказати, що на сьогодні в Україні 

молоддю вважаються особи від 15 до 34 років, ВООЗ визначає цей вік – до 44 років. 

Будь-який з сучасних КОК (G03A A - Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях, 

відповідно до АТС класифікацїї) ефективно пригнічує овуляцію і може бути використаний 

для захисту від вагітності, в тому числі сексуально активними підлітками. Однак прагнення 

надати юним жінкам не тільки найбільш надійний, але і найбільш прийнятний КОК з 

поліпшеними клініко-фармакологічними характеристиками дає повне право рекомендувати 

для початківців статевого життя монофазні мікродозні контрацептиви з прогестагенами 

третього покоління. Встановлено, що монофазні КОК на вітчизняному фармацевтичному 

ринку представлені такими лікарськими препаратами, як Марвелон, Мікрогінон, Регулон, 

Діане-35 та ін. 
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Одночасно, фахівці наголошують, що особливістю організму підлітків є, як правило, помірна 

естрогенна насиченість, висока чутливість рецепторного апарату органів-мішеней і 

відносний дефіцит прогестерону. Тому сексуально активним молодим жінкам найчастіше 

відразу підходять препарати з низьким вмістом естрадіолу і вираженими гестагенними 

властивостями. Враховуючи те, що трифазні КОК забезпечують більший порівняно з іншими 

препаратами фізіологічний вплив на параметри менструального циклу, мінімальний вплив на 

систему гемостазу, ліпідний обмін, вони особливо показані жінкам молодше 18 років. В 

Україні на даний момент на оптовому ринку присутні наступні трифазні КОК: Три-регол, 

Триновум, Тризистон, Три-мерсі та інші 

Висновки. Таким чином, відповідно до рекомендацій ВООЗ та провідних міжнародних 

фахових організацій для ефективної контрацепції осіб молодого віку та підлітків доцільним 

може бути призначення однофазних чи трифазних (для віку до 18 років) комбінованих 

оральних контрацептивів. 

  

Тімченко А. О. 

АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БРАХІОЦЕФАЛЬНИХ СУДИН У ПІДЛІТКІВ 

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. Внутрішні сонні артерії (ВСА), здебільшого, мають прямолінійний хід. 

Вроджені деформації сонних артерій є наслідком дизембріогенеза. Порушення формування 

судинної стінки, нерідко поєднуються зі звивистістю хребетних артерій (ХА).  

Мета дослідження: визначити анатомічні особливості ходу брахіоцефальних судин у 

підлітків. 

Матеріали та методи. Проведено дуплексне сканування судин голови та шиї та 

транскраніального відділу у 27 підлітків (19 юнаків, 8 дівчат), вік пацієнтів – 14-17 років, 2 

пацієнтам виконана рентгенографія черепа та шийного відділу хребта. Сканування 

проводили на апараті TOSHIBA APLIO 400. 

Результати. Всі пацієнти звернулися за консультацією до дитячого кардіолога з приводу 

порушення самопочуття. Скарги підлітків розподілилися таким чином: головний біль – 13 

(48,14 %), періодичні підйоми артеріального тиску – 23 (85,18 %), запаморочення при 

різкому вставанні – 10 (37,03 %), погана переносимість фізичних навантажень – 7 (25,92 %), 

постійна втома – 5 (18,51 %), потемніння в очах при різких поворотах головою – 14 (51,85 

%). Об′єктивно у 16 підлітків (59,25 %) констатована висока ступінь дисплазії сполучної 

тканини. Для виключення судинних мальформацій брахіоцефальних судин та отримання 

гемодинамічних характеристик з них, рекомендовано проведення дуплексного сканування 

судин голови та шиї з проведенням функціональних проб (поворотна проба). Аналізуючи 

отримані дані констатовано: у 12 пацієнтів (44,44 %) – гіпоплазія хребетної артерії: у 10 

підлітків – однобічна, у 2 – двобічна, при цьому гемодинамічні показники в спокої були 

порушені у 8 пацієнтів. При проведенні поворотної проби у 16 пацієнтів (59,25 %) 

констатовані порушення (зниження швидкості) кровотоку по хребетній артерії. У 10 

пацієнтів (37,03 %) винайдена непрямолінійність ходу хребетної артерії за рахунок 

деформації шийного відділу хребта, у зв′язку з чим була призначена консультація ортопеда-

травматолога. У 5 пацієнтів визначено невелику деформацію анатомічного ходу хребетної 

артерії. У 15 підлітків (55,55 %) діагностоване розширення вен Розенталя, у 5 – вени Галена. 

У 2 пацієнтів (7,40 %) визначена гемодинамічно значуща S-подібна звивистість внутрішньої 

сонної артерії, їм була рекомендована консультація ангіохірурга для подальшого лікування. 
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Гіперперфузія в басейні основної артерії була винайдена у 11 підлітків (40,74 %). У двох 

юнаків була запідозрена аномалія Кімерле, яка в майбутньому підтверджена рентгенографією 

черепа та шийного відділу хребта. 

Висновки. Маючи дані про анатомічні особливості будови та ходу брахіоцефальних артерій, 

лікар матиме змогу оптимізувати режим дня та відпочинку, дати рекомендації щодо 

медикаментозного лікування, підібраного індивідуально кожному пацієнту. 

 

Ткачук Н. П., Богдан А. М. 

ПОШИРЕННЯ АСКАРИДОЗУ В УКРАЇНІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник  – д. біол. н., доц. О. В. Федотов 

 

Паразитарні захворювання і в XXI столітті залишаються одним із найбільш частих 

видів патології і є медико-соціальною проблемою. Одним з найбільш поширених 

гельмінтозів на території України є аскаридоз. Збудник цього захворювання – круглі черви 

виду Ascaris lumbricoides (Linnaeus, 1758), що належать до класу Nematoda типу 

Nemathelmintes.  

Аскарида належить до групи геогельмінтів. Серед нематод, які паразитують в 

шлунково-кишковому тракті людини, Ascaris lumbricoides є найбільшою за розміром.  

Важливість проблеми гельмінтозів пояснюється двома причинами: високою поширеністю 

серед населення дитячого віку і значним впливом на стан здоров'я. Серед усіх інвазованих на 

частку дітей припадає 71,1% випадків аскаридозу. При цьому частіше уражаються 

гельмінтозом діти дошкільного віку і молодші школярі. 

Неспецифічна клінічна симптоматика, тривалий хронічний перебіг із відносно 

повільним порушенням функції різних органів, схожість клінічних проявів з іншими 

хворобами значно утруднюють клінічну діагностику гельмінтозів. Більшість таких пацієнтів 

звертається до непрофільних спеціалістів, і правильний діагноз часто встановлюється із 

запізненням. 

У період міграції личинок через легені можуть спостерігатися кашель, задишка, 

кровохаркання, а при масивній інвазії – гарячка, еозинофільні запалення легенів, 

кропив’янка. Кишкова фаза супроводжується симптомами ураження шлунково-кишкового 

тракту. Аскариди виділяють інгібітори трипсину й хімотрипсину, у результаті чого 

погіршуються процеси травлення й всмоктування білків, жирів, мікроелементів, вітамінів, 

може знижуватися толерантність до лактози. Це призводить до анемії, гіпотрофії, 

гіповітамінозу, затримки фізичного й розумового розвитку. До ускладнень при кишковій фазі 

аскаридозу належать непрохідність кишечника, апендицит, перитоніт, аскаридоз печінки й 

жовчних шляхів. 

У метааналізі 34 досліджень із 23 країн світу з вивчення схильності до гельмінтозів 

встановили, що діти мають більшу схильність до Ascaris lumbricoides, ніж дорослі. Жінки 

мають більшу ймовірність заразитися Ascaris lumbricoides, ніж чоловіки. 

На жаль, в Україні офіційна статистична звітність щодо паразитарних захворювань людей не 

оприлюднюється у достатній мірі. Так, на офіційному сайті Центру здоров’я МОЗ України, 

де подана інформація щодо рівня захворюваності на інфекційні хвороби, починаючи з 2017 

року, дані про паразитарні хвороби відсутні. 

Згідно даних Центру громадського здоровʼя МОЗ України захворюваність на аскаридоз 

склала 41 895 та 37 665 випадків на 100 000 населення у 2016 та 2017 роках відповідно. На 
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інвазованість населення впливають санітарні умови, особливості культури, місце 

проживання. Міграція також сприяє поширенню паразитозів. 

Аскаридоз залишається найбільш поширеним видом кишкових гельмінтозів на 

території України. Найбільша частка ураження цим гельмінтозом припадає на дитячу вікову 

групу. Неспецифічна клінічна симптоматика аскаридозу та помилки при діагностуванні є 

причиною великої кількості не облікованих хворих на цей гельмінтоз. 

 

Третьяков М. М. 

ПСИХОСОМАТИЧНА ПРИЧИНА ХВОРОБ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 2 

зав. кафедрою – к. філос. н, доц. В. А. Ігнатьєв 

наук. керівник – к. філос. н, доц. В. А. Ігнатьєв 

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 20% населення планети шукають 

коріння своїх хвороб саме у психологічному стані. На сьогодні науковці виділили близько 

500 захворювань, які виникають через психологічний стан людини. І негативні емоції  та 

постійні стреси можуть призвести навіть до раку, а це вже не жарти. Основні симптоми того, 

що організм "хворіє" через нерви: відчуваєте біль у грудях; відчуваєте нескінченну втому;  

порушений сон; періодично болить голова; турбують болі у спині та животі. 

Якщо подібні симптоми у вас проявляються занадто часто і навіть аналізи у нормі – 

варто розібратися з усіма накопиченими проблемами, при потребі – звернутись до психолога. 

Стрес уражає усі системи організму і виявляється різними симптомами: з боку травної і 

дихальної систем, алергією, втомою, труднощами концентрації і пам`яті, безсонням, 

депресією і панікою... Стрес - це не хвороба, проте він призводить до виникнення і/або 

посилення багатьох захворювань. 

Стан вічного тиску позбавляє нас задоволення від життя. Стрес руйнує здоров`я Не 

можна уявити собі життя, що позбавлене хвилювань і напруження, проте постійна і сильна 

напруга, згідно безлічі проведених досліджень, згубно позначається на нашому здоров`ї. 

Стрес вражає усі системи організму і може виявлятися різними симптомами: з боку травної 

системи (закрепи, проноси, синдром роздратованого кишечника, виразка шлунку), з боку 

дихальної системи, алергією, втомою, труднощами концентрації, уваги і пам`яті, головним 

болем, безсонням, депресією і панікою тощо. Стрес ослаблює імунну систему і може 

привести до погіршення перебігу різних захворювань, таких як, наприклад, запальні 

захворювання, травна система, хвороби суглобів, високий тиск, хвороби серця і судин, 

діабет, рак. 

Під час стресу в тілі виділяються гормони, які активізують роботу симпатичної 

нервової системи, що приводить до посиленого серцебиття, глибокого дихання, активного 

надходження крові у периферичні відділи організму - руки і ноги і зменшеному 

кровопостачанню внутрішніх органів.  

Що ж ми можемо зробити, щоб зменшити вплив стресу і попередити розвиток 

спровокованих ним хвороб? Найефективнішими, як не дивно, виявляються найпростіші і всім 

відомі рекомендації, як, наприклад, фізична активність і правильне харчування. Зміцнення 

сімейних зв`язків. Численні дослідження показують, що сімейні люди мають краще здоров`я, 

ніж одинаки, у них нижчий ризик одержати важке захворювання, потрапити в аварію і навіть 

померти. Дружні контакти приносять відчуття задоволення, а моральна підтримка допомагає 

легше переносити повсякденні тяготи. Духовність - важливий показник. В дні проблем і 

життєвих випробувань люди релігійні або ті, що займаються духовною практикою, черпають 
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сили у властивому таким групам підході до труднощів, заснованому на виробленні терпіння, 

співчуття, надії і розуміння.  

 

Узбек В. Г. 

ЧАСТОТА ВИДІЛЕННЯ STAPHYLOCOCCUS AUREUS У ХВОРИХ НА КИШКОВУ 

ІНФЕКЦІЮ В РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, 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. Гострі кишкові інфекції (ГКІ) – група захворювань, які протікають з ознаками 

інтоксикації і ураженням шлунково-кишкового тракту. Проблема ГКІ  обумовлена 

сукупністю екологічних та соціально-економічних чинників. Серед збудників кишкових 

інфекцій є умовно-патогенні мікроорганізми(Staphylococcus aureus). Щодо цього 

стафілококу, епідемічна ситуація на даний час визначається, як несприятлива і така, що має 

тенденцію до погіршення. 

    Мета: проаналізувати частоту виділення Staphylococcus aureus у хворих з кишковими 

розладами  м. Маріуполя за 2017-2019 роки  в різних вікових групах.  

    Матеріал та методи дослідження. Проаналізовано результати обстежень 7700 осіб, віком 

від 2 до 92 років, протягом 2017-2019 рр.,які звернулися до лікувального закладу із певними 

кишковими розладами. Загальну кількість обстежених пацієнтів було розділено на 6 вікових 

груп, згідно класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). До першої групи - 

«шкільного віку» із віковим діапазоном від 7 до 25 років, було віднесено 220 дітей. До другої 

групи - «молодого віку» (25-44 років) увійшло 60 пацієнтів. Третя група - «середнього віку» 

(44-60 років) становила 48 обстежуваних,33 пацієнта - «літнього віку» (60-75 років) 

сформували четверту групу. П'ятою була група «похилого віку»(75-90), складалась з 19 осіб. 

І 6 група складала 19 пацієнтів,це «довгожителі»(після 90 років)  . Матеріалом для 

бактеріологічних досліджень  були  випорожнення пацієнтів. Забір матеріалу від хворих, а 

також встановлення кількісного вмісту S. aureus в досліджуваному  матеріалі проводили з 

використанням загальноприйнятих  методів (Наказ МОЗ СРСР від 22.04.85 р № 535 «Про 

уніфікацію мікробіологічних (бактеріологічного) методів дослідження, застосовуваних в 

клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ», 1985. 

    Результати досліджень. Важливим було дослідити рівень інфікованості населення з 

кишковими розладами в залежності від віку сумарно за 2017-2019 роки. В результаті 

проведеного  аналізу було  виявлено, що у 397 осіб з кишковими розладами, було виділено 

Staphylococcus aureus, що становило 5,15±1,09 % від загальної кількості обстежених – 7700 

осіб. Рівень контамінації Staphylococcus aureus був різним у різних вікових групах. Так, 

рівень контамінації Staphylococcus aureus серед школярів становив 55±2,4%,та з віком він 

поступово знижувався, у молодому віці цей рівень відповідав 15±1,7%,а в зрілому 

знижувався до 12±1,6%. Частота виділення  Staphylococcus aureus серед обстежених осіб 

літнього віку 8±1,3%, у осіб похилого віку 5±1%,у довгожителів 5±1%. 

     Висновки. Встановлено, що виділення Staphylococcus aureus  при кишкових розладах з 

віком знижується. 
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Узбек В. Г., Чекалов І. В. 

ВИКОРИСТАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В РЕПРОДУКТИВНІЙ МЕДИЦИНІ 

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. Безпліддя - нездатність пари в дітородному віці зачати дитину при 

регулярному статевому житті. Чоловіче і жіноче безпліддя - проблема, актуальна в усьому 

світі. Приблизно 8% подружніх пар протягом репродуктивного періоду життя зіштовхуються 

з проблемою безпліддя . 

Мета: проаналізувати  зарубіжні та вітчизняні  літературні джерела в сфері використання 

стовбурових клітин в репродуктивній медицині. 

Результати. Стенфордський університет. Були зібраны  фібробласти пацієнтів, які не могли 

мати дітей через генетичний дефект і за допомогою генетичних технологій перетворили їх в 

стовбурові клітини. Після пересадки мишам вони перетворилися в клітини-попередники 

сперматозоїдів. Кембріджский університет. Створили штучні сперматозоїди і яйцеклітини на 

початковому етапі їх розвитку з фібробластів. Було  доведено,  що та ж сама процедура може 

перетворити шкірну тканину в попередників сперматозоїдів і яйцеклітин, що підвищує 

ймовірність створення статевих клітин, генетично підібраних до пацієнтів. Клітини  повинні 

мати потенціал для зростання в зрілу сперму і яйцеклітину.  

Наступним кроком планується  введення клітин в яєчники або яєчка миші, щоб 

побачити, чи повністю вони розвиваються у тварин. Дослідники Наньцзінского  медичного 

університету перетворили  стовбурові ембріональні клітини миші в клітини, що 

функціонують як сперматозоїди. Ввівши дані клітини в мишачі яйцеклітини, вчені отримали 

здорове потомство. В майбутньому ця технологія може бути   основою для створення 

сперматозоїдів. Нанкинский медичний університет. Було доведено, що для вироблення 

сперми в ссавців потрібен особливий білок DAZL,   ключовий регулятор сперматогенезу. 

Видалення білка DAZL на різних стадіях розвитку мишей призвело до блокування 

вироблення сперматозоїдів і повної стерильності самців. Білок бере участь у всьому процесі 

вироблення сперми.  Якщо його не вистачає,  порушується сперматогенез. 

 Наукові дослідження в  напрямку репродуктивної ембріології  проводяться  і в 

Україні. Київська клініка репродуктивної медицини «Надія». Щоб жінка змогла завагітніти, 

їй збільшили товщину ендометрія, завдяки стовбуровим клітинам. Для зменшення ризика 

злоякісного  диференціювання частини  стовбурових клітин з утворенням пухлин, стовбурові 

клітини були взяті з жирової тканини пацієнтки . Жінка  виносила і народила здорову дитину. 

Висновок. Таким чином, використання стовбурових клітин в ембріології є перспективним 

напрямком наукових досліджень з проблеми безпліддя. Однак,  поки більшість 

опублікованих   результатів знаходиться на стадії лабораторних досліджень. 

Федаш О. М. 

PARAMECIUM CAUDATUM: ДІЯ РІЗНИХ ПОДРАЗНИКІВ НА ПОВЕДИНКУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник – к. хім. н., доц. Ю. П. Холмовой 

  

Актуальність. Використання живих організмів (птахів, риб, рослин, найпростіших і навіть 

мікроорганізмів) для контролю за станом навколишнього середовища – один із напрямів 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

145 

 

аналітичної хімії. Одним з таких живих «індикаторів» є інфузорії – paramecium caudatum. Цей 

вид живе практично у всіх прісних водоймах аж до акваріумів. Будучи найпростішими 

організмами, вони не володіють навіть зачатками нервової системи, проте реагують на різні 

подразники, що стало основою їх використання для біоіндикації і біотестування. І ці методи 

знаходять все більше застосування на практиці. Тому вивчення поведінки інфузорій в різних 

умовах – завдання актуальне. 

Мета цієї роботи – з'ясування реакції інфузорій на дію різних подразників. 

Результати. Для вирішення поставленого завдання був використаний цифровий мікроскоп з 

50-кратним збільшенням. Реактиви NaCl, CuSO4, NiSO4, глюкозу використовували в 

кристалічному вигляді. Електричне поле в краплі зразка напругою від 0 до 1 В створювали за 

допомогою створеного для цієї мети віртуального приладу «Генератор напруг» на основі 

модуля цифро-аналогових та аналого-цифрових перетворювачів (ЦАП – АЦП) NI 6009 

(National Instrument, USA) через позолочені електроди Æ 0,5 мм. Інфузорій розводили в пробі 

акваріумної води. 

У присутності кришталика NaCl у міру його розчинення і дифузії в краплю проби 

інфузорії прагнуть вийти із зони дифузії, що вказує на несприятливий вплив цього 

подразника на ці організми. Присутність катіонів Cu2+ робить на інфузорій більш виражену 

дію: не тільки прагнення вийти із зони впливу, але в кінцевому підсумку навіть припинення 

руху, тобто життєдіяльності. Аналогічний результат ми отримуємо при дії катіонів Ni2+. 

Присутність глюкози навпаки призводить до скупчення інфузорій в зоні такого розчину, що 

можна пояснити тим, що такий розчин для них є живильним середовищем. А ось електричне 

поле в інтервалі потенціалів від 0 до 1 В (поки не почався процес електролізу води) ніякого 

впливу не робить.  

Висновок. Цей вид найпростіших може бути успішно використаний для біоіндикації і 

біотестування. 

 

Федоренко Н. В., Сєрих Н. О. 

РЕЄСТРАЦІЯ ДЕТЕКЦІЇ МАРКЕРІВ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В І С У ДОНОРІВ 

КРОВІ В РЕГІОНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ КНП «СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ» 

М. КРАМАТОРСЬК 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник  – асист. Н. В. Стрижак 

 

Актуальність теми. Проблема безпеки гемотрансфузій в Україні щодо парентеральних 

вірусних гепатитів В і С (ХГВ і ХГС) зберігає свою актуальність в даний часист. За 

останніми оцінками, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С та приблизно 7% 

гепатитом В. Фактично, це два мільйони українців. Багато з них навіть не знають про свій 

статус. Дані фактори сприяють стійкому збереженню і розширенню осередку хронічних 

вірусних гепатитів В і С в країні, підвищують ризик потрапляння хворих в групу донорів. 

Мета роботи: визначити частоту реєстрації маркерів гепатитів В і С серед донорів в регіоні 

обслуговування СПК який охоплює міста: Дружківку, Костянтинівку, Покровськ, 

Мирноград, Торецьк, Добропілля, Олександрівку, Слов’янськ, Бахмут, Миколаївку, Лиман; 

оцінити інфекційну безпеку гемотрансфузій в даному регіоні за п’ять років у період з 2015 по 

2020 роки. 

Матеріали і методи. Забезпечити інфекційну безпеку гемотрансфузій дозволяє моніторинг 

інфекцій на ВІЛ (СНІД), гепатит В, гепатит С, сифіліс. Вище перераховані інфекції 

діагностуються лабораторними методами ПЛР  та ІХЛА (різновид методу ІФА). В 
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дослідженнях використовувались дані тестування донорів в лабораторії станції переливання 

крові. 

Результати дослідження. При аналізі даних, отриманих з СПК м. Краматорськ, було 

встановлено, що за період 2015 року серед 15543 обстежених аналізів крові маркери гепатиту 

В (HBS) зустрічались у 38 випадках, що складає 0,24%  і маркери гепатиту С (HCV) у 152 

випадках, що відповідає 0,98%. За 2016 рік серед 16161 аналізів маркери гепатиту В були 

виявлені у 36 випадках, що складає 0,22%  і маркери гепатиту С у 122 випадках, що 

відповідає 0,75%. У 2017 році проведено 17512 аналізів крові, серед яких маркери гепатиту В 

були виявлені у 35 випадках, що складає 0,19%,  маркери гепатиту С у 123 випадках, що 

відповідає 0,70%. У 2018 році серед 14648 обстежених аналізів крові маркери гепатиту В 

зустрічались у 38 випадках, що складає 0,26%  і маркери гепатиту С (HCV) у 144 випадках, 

що відповідає 0,98%. За 2019 рік обстежено 14815 аналізів, серед яких у 24 випадках 

виявлені маркери гепатиту В (0,16%) та у 113 випадках маркери гепатиту С (0,76%). В цілому 

кількість виявлених маркерів у динаміці має тенденцію до зниження. 

Висновки. Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок, що даний регіон Донецької 

області відноситься до регіонів з низьким рівнем інфікованості серед донорів гепатитами В і 

С. Маркери HCV-інфекції у донорів зустрічались в 3 рази частіше в порівнянні з маркерами 

НBS. 

 

Федотов В. М. 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕГРЕСІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПАТОЛОГІЧНИМИ СТАНАМИ  

ВИКЛИКАНИМИ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ДРУГОГО ТИПУ 

Донецький національний медичний університет, 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій 

зав. кафедрою – к. мед. н.  Т. Л. Богданова 

наук. керівники – лаб. каф. хірургії В. Г. Жмелюк, к. мед. н., доц. О. В. Розенко 

  

Актуальність. Згідно сучасних уявлень, людський організм  складається з декількох систем, 

що забезпечують виконання функцій, обов’язкових для його ефективної життєдіяльності. До 

цих систем належать,  нервова, кровообігу, травлення,вивідна та ін. Кожна з таких систем 

повинна працювати за оптимального для кожного індивіда, взаємоузгодженого режиму. 

Виходячи з таких загальних міркувань, можна зробити висновок, що відхилення в роботі 

однієї зі складових систем організму, в кінцевому підсумку, невідворотно має викликати 

порушення в роботі як всього організму, взагалі, так і окремих інших систем, зокрема. Тому 

виникла проблема знайти взаємний зв'язок між захворюваннями органів  різних систем в 

одного хворого. Вирішення подібних проблем  є типовою метою застосування багатьох 

сучасних комп’ютерних технологій,статистичних досліджень великих багатовимірних 

масивів експериментальних даних (big multidimensional data arrays).  

Мета дослідження . У зв'язку з тим, що багато захворювань є поліфункціональнимі , було 

рішення провести дослідження захворювання на цукровий діабет другого типу. Для 

підтвердження дослідження було вирішено застосувати комп'ютерний метод дерев 

класифікації і регресії. Для даного дослідження були використані карти стаціонарного 

хворого Ф.030/0  9-й Міська  лікарня  лікарні за грудень 2018 року. Захворювання на 

цукровий діабет  розвивається в надрах метаболічного синдрому і є основою для розвитку 

ССЗ, ураження нервів, очей та нирок. 

 - Хірургічна патологія: наявність у хворого синдрому діабетичної стопи, який 

включає(трофічні виразки нижніх кінцівок, флегмона, гангрена стопи, остеомієліт кісток 

стопи, попередні ампутації нижніх кінцівок в анамнезі) 
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 - Судинна патологія: за даним критерієм були включені хворі котрим було проведено УЗДГ 

артерій нижніх кінцівок (оклюзія гомілкових артерій)  

 - Ниркова патологія: концентрація альбуміну в сечі(мг/л) 20-199. 

 - Поєднані патології : ниркові патології і судинні патології. 

Мета дослідження полягає в об'єктивній оцінці отриманих суб'єктивних даних.   

Результати. Було  досліджено    захворювання цукровий діабет і його вплив на  розвиток 

інших захворювань, таких, як: хронічна хвороба нирок, хірургічні ускладнення, 

захворювання периферичних артерій. Для дослідження було взято 60 історій хвороб 

випадковим чином, деякі хворі мали сумісні захворювання, а деякі хворі не підійшли ні по 

яким критеріям  , тому були отримані такі табличні значення. 

Висновки. Завдяки проведенню цих досліджень  були знайдені зв’язки між захворюванням 

цукрового діабету  який впливає на розвиток таких захворювань, як атеросклероз судин, 

хронічна хвороба нирок. Ускладнення загоєння хірургічних ран та розвиток гангрени. Також 

під час дослідження були виявлені сумісні захворювання декількох систем одночасно, що ще 

раз підтверджує поліморфність цукрового діабету.  

Холявін І. Е. 

АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ ХВОРОБИ ФАБРІ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 

СЕРЕД ІНШИХ ХВОРОБ НАКОПИЧЕННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

 

Актуальність. Станом на сьогодні з’ясовано, що хвороба Фабрі (хвороба Андерсона-Фабрі, 

E75.2(МКХ-10)) відноситься то ряду сфінголіпідозів, тобто хвороб, що пов’язані з 

патологічним накопиченням частин клітинних мембран у лізосомах та розвитком порушень у 

різних системах організму. Хвороба є Х-зчепленим дефіцитом фермента лізосом α-

галактозідази А, що порушує процес катаболізму у людини. У наслідок цього, гліколіпіди 

нокопичуються у багатьох тканинах організму(наприклад, ендотелій сосудів, лімфатичні 

сосуди, серце, нирки). У наслідок цього виникають мультиполярні розлади, такі як наприклад 

: біль, порушення потовиділення, з’явлення ангіокератом, порушення роботи нирок, серця, 

нервової системи та інші.  

Мета дослідження: з’ясувати поширеність хвороби Фабрі в Україні, порівняти з загальним 

числом народжених за минуле десятиріччя (2010-2019) та виявити процентне відношення, 

з’ясувати основні риси хвороби та порівняти їх з деякими іншими хворобами накопичення, 

що мають схожу клінічну картину 

Матеріал та методи дослідження: аналіз поширюваності хвороби Фабрі, дослідження 

основних рис захворювання, порівняння основних рис (таких як причина, клінічна картина, 

прогноз) хвороби Фабрі та деяких інших хвороб накопичення. 

Результати дослідження. За даними центру медичної статистики МОЗ України у період 

2010 – 2019 роки в Україні народилося 4037739 дітей. З них не більше 100 народилися з 

хворобою Фабрі. Це близько 0,002% від усіх народжених. Велика неточність у числах 

спостерігається через важкість діагностики захворювання (хвороба може проявлятися у 

кожної людини індивідуально, лише з деякими спільними рисами) та малої кількості хворих 

відносно інших генетично зумовлених хвороб. Хвороба Фабрі дещо відрізняється від інших 

хвороб накопичення. Так, на даний час, вона вважається хворобою зв’язаною з Х-

хромосомою за домінантним принципом, що має неповну пенентратність (жінки-

гетерозиготи можуть мати ослаблений тип хвороби) та має багату клінічну картину, що має 

особливість дуже варіювати від хворого до хворого, характерні риси хвороби – появлення 
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характерних уражень шкіри (ангіокератом), помутніння роговиці, переодичні пекучі болі у 

кінцівках. 

Висновки. Хвороба Фабрі є дуже рідкісним (орфанним) захворюванням, що і сьогодні має не 

до кінця вивченні причини захворювання та її розвиток. Через особливості цієї хвороби її 

дуже важко діагностувати, особливо на ранніх етапах, коли це найбільш важливо. Із-за цього, 

станом на 2020 рік Центр медичної статистики МОЗ України, як і багато інших країн, не має 

точних даних щодо епідеміології хвороби Фабрі. Тож, можна зробити висновок про 

необхідність продовження статистичних та клінічних досліджень на цю тему. 

Цебренко А. Р. 

АПОКОПА В АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕКСТАХ ТА СКЛАДНОЩІ ЇЇ 

ПЕРЕКЛАДУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – к. філол. н., доц.,  О. В. Самойленко 

наук. керівник – Т. О. Шундель 

 

Актуальність дослідження. У сучасній англійській мові питання сприйняття та передачі 

медичної абревіатури стає все більш і більш актуальним. Це пояснюється тим, що точність і 

однозначність декодування абревіатури важлива в будь-якій галузі науки, але в медицині ця 

проблема представляється нам буквально життєво важливою. Цей факт пояснюється тим, що 

зустрічаються випадки нанесення шкоди пацієнтові, аж до летального результату, в 

результаті невірної та нечіткої інтерпретації медичної абревіатури. Англійська мова завжди 

прагнула до економії мовних зусиль і сфера медицини не є виключенням, оскільки саме тут 

спостерігається тенденція до скорочення будь-якого медичного терміна. 

Мета роботи полягає у розгляді та аналізу певного виду скорочення, як апокопа, та 

дослідження питання складних моментів її перекладу. 

Матеріали і методи. Під час дослідницької роботи нами були використані методи аналізу 

теоретичних джерел та наукової літератури, які допомогли встановити, що суть апокопи 

полягає в опущенні одного або декількох складів медичного терміна в кінці слова. 

Розглянемо наступні приклади такі, як catheterization laboratory - cath. lab, rehab. – 

rehabilitation, inhal – inhalation, subcu – subcutaneous, cap - capsule.  

Треба зазначити, що це явище, на думку С.С. Барбашевої та А.А. Авраменко, більш 

характерне для розмовної мови, оскільки апокопа утворює стилістично знижені скорочені 

одиниці у сучасній англійській медичній розмовній мові. Вживання великої кількості таких 

термінів у мові пояснюється тим, що апокопа у значній мірі концентрує інформацію саме на 

початку слова, про що свідчить навіть наголос на першому складі. Л.Ю. Зубова у своїй роботі 

«До питання про особливості та труднощі перекладу англійських медичних скорочень» 

зазначає, що цей вид скорочення, апокопи, можуть виступати у мові в чистому вигляді та 

представляють собою неускладнені усічення: chem (istry); biol (ogy); op (eration) або можуть 

ускладнюватися за допомогою суфіксів (ускладнені усічення): bact + y (bacteriology); trach + 

y (tracheal). Дослідниця акцентує, що іноді можливе функціонування обох варіантів: bact 

(eriological) і bacty з тим же значенням. Складність перекладу апокопи полягає в тому, що у 

більшості випадків разом із закінченням відсікається частина граматичної інформації про 

слово. Таким чином, одиниця не передає чіткої інформації і єдиною підказкою в такому 

випадку є контекст. 

Висновки. Отже, під час перекладу скорочень необхідно враховувати, що усічення часто 

можуть формально відповідати одній частини мови, а фактично виступати як інша частина 

мови. Таким чином, термін візуально може сприймається як прикметник, але контексті 

першоджерела функціонувати як іменником. 
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Чеботок А. О. 

ВПЛИВ ДОМІНУЮЧОГО ТИПУ СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДИНИ НА ПРОЦЕС 

ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник  – д. біол. н., с.н.с., доц. О. В. Федотов 

 

Актуальність. У кожного з нас серед органів чуття є якби головний, який швидше та 

частіше за інші реагує на сигнали та подразники навколишнього середовища. У зв’язку з цим 

можна виділити декілька типів сприйняття: аудіальний, візуальний, кінестетичний та 

дискретний. Знаючи тип сприйняття людини, можна швидше та більш доступно пояснити 

йому складний матеріал, що може допомогти ефективніше виконати поставлену перед ним 

задачу. 

Мета: знайти універсальний спосіб підвищити ефективність запам’ятовування інформації на 

основі знання типу сприйняття людини. 

Матеріали і методи: ознайомлення з літературою через інтернет-джерела та проведення 

роботи з респондентами. 

Результати дослідження. Перші думки про особливості сприйняття зустрічаються ще в 

працях античних філософів, які почали помічати різницю в сприйнятті своїх учнів та 

описувати свої спостереження. Але тільки в XIX-XX століттях почався період розвитку 

соціальної психології, що дав чітке поняття та усвідомлення різниці між способами 

сприйняття людей. На сьогоднішній день вивченням цих деталей займається ціла наука – 

соціоніка. Для того, щоб зрозуміти корисність цих знань, необхідно знати особливості 

кожного типу сприйняття. Але важливо зазначити, що чисті типи в плані сприйняття 

зазвичай зустрічаються дуже рідко, мова йде тільки про схильність до певного типу.  

Візуали – люди, що сприймають навколишній світ, головним чином, завдяки зору. Для них 

зорові образи несуть більше інформації та краще сприймаються. Таким чином,  завдяки 

схемам, графікам, такі люди найкраще розуміють, як ефективніше виконати завдання. 

Аудіали – люди, що краще сприймають інформацію на слух. Для них кращий спосіб 

запам’ятати – слухати аудіо-книги, проговорювати та переказувати новий матеріал. 

Кінестетики – люди, що більш яскраво сприймають  відчуття, дотики, переживання. Їм легше 

пов’язувати нові знання з відчуттями, створювати певні асоціативні образи, розглядати та 

торкатися навчальних матеріалів. Дискрети (дігітали) – люди, для яких інформація 

сприймається через цифри, логічні доводи, чіткі висновки. Таким людям потрібно в процесі 

навчання всюди шукати логіку, будувати логічні ланцюги та схеми. Проведене серед 65-ти 

студентів Донецького національного медичного університету опитування показало, що 

більшість студентів має схильність до дискретного типу сприйняття (41%) , аудіалами є 24% 

студентів, візуалами – 14%, кінестетиками – 2 %, а інші 19% мають змішаний тип 

сприйняття.  

Висновки. У навчальному процесі значну роль відіграє знання типів сприйняття. З метою 

визначення певного типу у студентів може проводитись спеціальний психологічний тест. 

Покращення викладання дисциплін з урахуванням типів сприйняття у студентів змогло 

вплинути на рівень їх знань. 

Чеверда Т. Є., Калюжна В. В. 

ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТI I ДІЛЯНКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, 

ЗАДIЯНI В ЦЬОМУ ПРОЦЕСI 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 
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кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. С. М. Азаренко 

 

Актуальнiсть проблеми. Депресія-растройство настрою,комплекс психічних порушень, 

пов'язаних насамперед з емоційною сферою.  

Депресія може стати серйозним порушенням здоров'я, особливо якщо вона затягується і 

приймає помірну або важку форму; може призводити до значних страждань людини і до його 

поганому функціонуванню на роботі, в: школі, сім'ї, а також призвести до самогубства.                                                                                                                             

Мета. Розглянути ділянки головного мозку, задіяні у виникненні депресивних розладів та 

методи лікування депресивних розладів особистості. Матеріали і результати дослідження: В 

анатомії (за Головацьким А. С.та Черкасовим В.Г.)  є поняття Лімбічна Система, яка приймає 

участь в забезпеченні зовнішньої соціальної експресії внутрішніх емоційних станів, а також 

таких афективних порушень, як депресія. Основними напрямками терапії депресії є: 

фармакотерапія, психотерапія.  В нашій роботі ми хочемо розглянути застосування з 

препарату кетамін у лікуванні депресивних розладів. 

Кетамін, що застосовувався довгий час в якості препарату для загальної анестезії, за 

даними окремих розрізнених досліджень показав свою ефективність у швидкому усуненні 

симптомів депресії в разі застосування препарату в субанестетіческіх дозах. 

Власні спостереження: Пацієнтка, 22 роки, в супроводі матері, надійшла в 

санпропускник відділення гінекології з кровотечею з промежини. Збір анамнезу був 

утруднений через неадекватну поведінку пацієнтки з елементами агресії і негативізму. Збір 

анамнезу і агресивно-негативну поведінку пацієнтки обумовлено біполярним афективним 

розладом, з періодами «світлих проміжків», пацієнтка спостерігається у психотерапевта, 

приймає відповідне лікування. У зв'язку з тим, що: В анамнезі має місце біполярний 

афективний розлад і прийом нормотіміков, для в / в анестезії препаратом вибору став 

кетамін: 1 ампула з 2 мл розчину для ін'єкцій містить кетаміну 100 мг; Після повного 

пробудження пацієнтка доступна продуктивному контакту, на запитання відповідає і 

інструкції виконує правильно, охоче.По відношенню до медперсоналу і оточуючих 

відноситься без агресії і негативізму. Перебувала в стаціонарі протягом трьох днів. 

Психоемоційний фон рівний, доброзичливий. Елементів агресії, негативізму і 

психомоторного збудження не спостерігалося. 

Висновки: Таким чином, можлива ефективність кетаміну ,навіть в окремих дозах у деяких 

пацієнтів вказує на потенціал і обґрунтовані перспективи для вивчення терапії повторними 

дозами кетаміну, а також того, чи вимагають більш високі дози цього препарату менш 

частого їх призначення. 

Чепа Д. Ю. 

МІФИ У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Самойленко 

наук. керівник – доц. О. В. Самойленко 

 

У наш час неможливо уявити медицину без латинської мови. Вона є базовою мовою 

для творення більшості медичних термінів: назв анатомічних структур, захворювань, назви 

ліків, симптомів тощо. Неможливо бути медиком без знання латинської мови, адже медичні 

терміни будуть необхідні будь якому кваліфікованому лікарю. Вираз 

«NonestmedicinasinelinguaLatina» (немає медицини без латинської мови актуальний і у наші 

дні). 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

151 

 

Але не тільки вивчення класичної латини та грецької є необхідним для майбутнього 

лікаря, ознайомлення з культурою та міфологією Давнього Риму та Греції також є дуже 

корисним не тільки для розширення загального кругозору, але й для майбутньої 

спеціальності. 

Серед анатомічних термінів можна виділити наступні: Атлант (у римлян Атлас) – I 

шийний хребець, у міфології – титан, який, що тримав небо. Цікаво також те, що за часів 

Відродження цю назву мав VII шийний хребець, а не перший, що також має сенс. Також 

можна виділити ахіллове сухожилля (п’яткове), що названо на честь героя Троянської війни 

Ахілла (Ахіллеса), якого мати занурювала у річку Стікс, щоб зробити невразливим, але через 

те, що тримала його за п’ятку, саме ця частина тіла стала його слабким місцем. 

Клінічна термінологія також багата на приклади з міфології: 

голова Медузи - розширення підшкірних вен передньої черевної стінки з змієподібним 

розгалуженням навколо пупка. Це розширення отримало свою назву за схожість з 

міфологічною Медузою Горгоною, яка мала змій замість волосся; явище гермафродитизму 

(наявність у організму чоловічих і жіночих статевих ознак і репродуктивних органів) також 

отримало свою назву завдяки міфу: син Гермеса та Афродіти, якого звали Гермафродит під 

час подорожі по Карії зустрів німфу Салмакіду, яка закохалась у юнака, але її почуття були 

невзаємними. Тоді під час купання Гермафродита в джерелі вона припала до нього і почала 

благати богів навіки з'єднати їх в єдине ціле. Боги виконали її бажання, і вони злилися в одну 

двостатеву істоту, яка має одночасно і чоловічі, і жіночі ознаками - «гермафродита»; 

Сиреномелія - аномалія розвитку у вигляді зрощення нижніх кінцівок. Кінцівки 

зростаються таким чином, що стають схожі на хвіст риби, а сама дитина – на русалку або 

сирену (звідси назва). Також часто при такій аномалії відсутні зовнішні статеві органи, 

недорозвинений шлунково-кишковий тракт та видільна система; 

Циклопія – дуже страшна вада розвитку у хордових, при якій очні яблука повністю або 

частково зрощені і розташовані в одній очній ямці, яка знаходиться посередині обличчя. 

«Циклопи» гинуть на перших днях життя. Як не важно здогадатися, назва пішла від 

міфологічних чудовиськ – циклопів, які теж мали лише одне око яке було розміщено так 

само. 

Однією з найбагатших на міфологічну мотиви галуззю медицини є психіатрія, навіть 

сама назва, що походить від слова «душа» асоціюється з міфом про Психею, що була 

уособленням людської душі.  

Шаповалова С. С., Кореневська А. Р. 

АКТУАЛЬНА СТАТИСТИКА ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ У МІСТІ КРАМАТОРСЬКУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 1 

зав. кафедрою – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник  – М. І. Пасько 

 

Вступ. Онкологічні захворювання забирають життя кожного сьомого українця. 

Смертність від раку в нашій країні є однією з найвищих у Європі. Ризик розвитку 

онкологічних захворювань складає для чоловіків 27,7% і для жінок 18,5%, тобто злоякісні 

новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку. Цьому 

сприяють як стан довкілля, так і рівень психологічної напруги в суспільстві. Основними 

джерелами ризику є високий індекс маси тіла, низький рівень споживання фруктів і овочів, 

відсутність фізичної активності, вживання тютюну та алкоголю. Спостерігається глобальне 

поширення онкологічних захворювань по всьому світу. Про рак відомо, що це не одна 

хвороба, а, принаймні, 200 – при чому кожна з них має свої симптоми, методи діагностики та 

лікування. Було вирішено виявити, які види онкологічних захворювань найчастіше 
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зустрічаються в Краматорську та якому контингенту людей вони притаманні. В дослідженні 

була використана інформація з міської лікарні Краматорська КНП «Центр Первинної 

Медико-санітарної Допомоги № 2» за 2018 та 2019 роки.  

Мета дослідження. Зробити статистичний розрахунок хворих на базі КНП «ЦПМСД №2» за 

період 2018 та 2019 років. 

Матеріал і методи. Проведено аналіз з історій хвороб пацієнтів із злоякісними пухлинами, 

госпіталізованих в стаціонар ЦПМСД №2 в період з 2018 по 2019 роки. Отримані дані 

піддавались статистичній обробці. У 2018 році онкологічні захворювання були виявлені у 

286 осіб, а в 2019 випадків захворювання стало менше - 205 осіб. Середній вік пацієнтів 

складає від 20 до 70 років. 

         Вважається, що онкологічні захворювання більш розповсюджені у старшій віковій 

категорії 50-60 років. Хоча є велика кількість онкозахворювань, яка виявляється у дітей та у 

середнього віку людей. У Краматорську більша кількість хворих - це люди старше 61 року (у 

2018 році цей показник складав 63,11% , а у 2019 – 70,7 %). У 2018 році відсоток хворих 

пацієнтів до 20 років становив 0,38%, а в 2019 році виріс на 1,12% і вже становив 1,5%. 

Практично така ж ситуація склалася і з пацієнтами від 21 до 30 років. У 2018 році відсоток 

хворих в цьому віці становив 0,76%, а в 2019 році виріс до 1,1%. Найпоширенішими видами 

раку в Україні є злоякісні пухлини легенів (7,9%), молочних залоз (23,1%), шкіри (22%), 

передміхурової залози (8,1%),органів травлення (6%) та жіночих статевих органів (25,5%). 

Було розраховано, яка локалізація характерна для Краматорська. У 2018 році в нашому місті 

1 місце зайняли онкологічні хворювання органів травлення (22,72%) , 2 місце – злоякісні 

пухлини шкіри (19,58%) , 3 –рак жіночих статевих органів (16,08%), 4 – рак молочних залоз 

(15,38%) і 5 місце зайняли онкологічні захворювання інших локалізацій. У 2019 році ці 

показники дещо змінилися: 1 місце,незмінно ,займають злоякісні пухлини органів травлення 

(24,6%), 2 місце-інші локалізації (18,1%), 3–шкіри (17%), 4–рак молочних залоз (10,1%) і 5 

місце-злоякісні пухлини легенів (9,4%).  

Висновок. В середньому, в 67% випадків онкологічних захворювань в Краматорську 

виявлено у пацієнтів старше 61 року. У нашому окрузі, найпоширеніші злоякісні пухлини 

органів травлення (приблизно 25%), шкіри (18,3%) і жіночих статевих органів (12,4%). 

Мешканці Краматорську у групі ризику, тому треба кожного року проходити плановий 

скринінг на виявлення злоякісних пухлин. 

 

Шевченко Т. Р. 

ЗНАЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В МЕДИЦИНІ ДЛЯ УКРАЇНОМОВНИХ ЛЮДЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – к. філол. н. О. В. Самойленко 

наук. керівник – к. філол. н. О. Й. Бурковська 

 

Без знання медичної термінології, мовних зворотів і стійких фраз англійською мовою 

важко побудувати свою кар'єру, якщо говорити про область медицини. Англійська в 

медицині відкриває шлях до спілкування з зарубіжними колегами, а також дає можливість 

брати участь у міжнародних медичних конференціях. Так можна підвищити рівень свого 

професіоналізму. 

Навіщо потрібна англійська мова в медицині? Існує багато причин вчити medical English 

медичним працівникам. Величезна кількість сучасної наукової літератури публікується саме 

англійською мовою. Після перекладу багато важливих деталей може бути втрачено, а 

людина, компетентна в англійській мові, може уникнути пов'язаних із цим труднощів. Можна 

самостійно опублікувати статтю англійською та надати свої дослідження на огляд 
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міжнародному медичному співтовариству та стажуватися в англомовних країнах і 

підвищувати рівень своєї кваліфікації. Приймати іноземних пацієнтів, що необхідно для 

працівників престижних клінік у великих містах і столицях та працювати зі складною 

апаратурою, що дуже важливо для сучасних лікарів. Знання англійської допомагає в медичних 

відкриттях. 

Медичні співробітники, які розуміють важливість англійської в медицині, швидко 

піднімаються кар'єрними сходами. До того ж, зараз існує величезна кількість програм з 

обміну студентами, де можна пройти інтернатуру за кордоном. Останнім часом також 

почастішали випадки, коли українські лікарі, використовуючи відеозв'язок, радяться зі 

своїми колегами з-за кордону під час постановки діагнозу або складних операцій. 

Медики часто не готові вивчати медичну англійську, оскільки під час навчання 

англійської мови в школі вони не змогли освоїти базову лексику та граматику. Починати 

вивчення медичної лексики безглуздо без базового володіння англійською, що можна 

порівняти зі зведенням будинку без фундаменту. Тому, вирішивши підвищити рівень 

володіння англійською мовою в медицині, зверніть увагу на проходження 

вузькоспеціалізованих курсів. Але доповнити їх можна самостійним вивченням. 

 

Шляхетко О. В. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИНУ В СПОРТИВНОМУ ХАРЧУВАННІ 

ТА КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник  – к. мед. н., асист. С. Г. Сидоренко 

 

Актуальність. Креатин моногідрат (далі - креатин) є однією із найбільш популярних та 

широко використовуваних, в спробах покращити спортивні результати, харчових добавок 

серед спортивних груп населення. 

Мета роботи. На основі теоретичного аналізу літератури дослідити механізм дії креатину під 

час фізичних навантажень високої інтенсивності та можливість застосування креатину в 

клінічній практиці.  

Матеріали і методи. Аналіз зарубіжної літератури за останні 5 років, було використано 20 

наукових джерел, серед яких статті із іноземних видань: “Frontiers in Physiology”, “Journal of 

the international society of sports nutrition”.   

Результати. Креатин має багато позитивних ефектів на фізіологію скелетних м’язів та 

обміну речовин, в т.ч. на зростання м’язової маси (ріст, гіпертрофія). Креатин виступає в 

якості клітинного стресора, діючого як анаболічний стимул для синтезу сигнальних білків, 

безпосередньо впливаючого на процес формування м’язової тканини, змінюючи секрецію 

міостатину та інсуліноподібного фактору росту І, що в результаті призводить до посилення 

мітотичної діяльності та диференціації сателітних клітин в міоволокна. Низькі дози креатину 

після короткочасного прийому позитивно впливають на м’язову силу спортсменів, 

посилюючи пікову та середню потужність при виконанні фізичних вправ, покращуючи 

продуктивність при максимальних м’язових навантаженнях, що зумовлено покращенням 

ресинтезу АТФ під час фізичних вправ як наслідок підвищеної доступності креатин-фосфату 

у м’язових волокнах. Окрім того є докази, що тривале додавання креатину в раціон в 

поєднанні з фізичною підготовкою можуть збільшити м’язову масу тіла. Опубліковано 

дослідження стосовно застосування креатину при відновленні після фізичних навантажень, 

для профілактики травматизму, для нейропротекції, при нейродегенеративних та 

ендокринних захворюваннях, при ІХС та вагітності, даючи докази того, що креатин може 
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грати певну роль в попередженні чи зменшенні тяжкості травм, покращенні реабілітації, 

здатності витримувати тяжкі тренувальні навантаження.  

Висновки. Дослідженнями останніх років доведено значні покращення у часі і потужності 

виконуваних фізичних вправ високої інтенсивності при короткочасному прийомі креатину та 

пропоновано включити добавку креатину моногідрату до програм харчового раціону 

спортсменів різних видів спорту. Проте ці дослідження стосуються переважно 

короткочасного додавання креатину до раціону і впливу його на продуктивність вправ 

високої інтенсивності. Потребують подальших досліджень довготривале додавання креатину 

до раціону спортивних груп населення, а також застосування креатину для профілактики та 

реабілітації в клінічній практиці.  
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Актуальність. Мелатонін, більш відомий як гормон сну, в основному виділяється епіфізом в 

повній темряві і регулює циркадний ритм організму. Мелатонін (N-ацетил-5-

метоксітріптамін) - це повсюдно поширена молекула, присутня в природі, яка виконує безліч 

функцій (антиоксидантну, протизапальну, антиапоптотичну і ін.), Проявляючи величезну 

універсальність і різноманітність властивостей. 

Мета дослідження. З’ясувати механізм дії мелатоніну при запаленні. 

Матеріал і методи. Аналіз вітчизняної і закордонної спеціалізованої літератури та даних 

досліджень у базі PubMed. 

Результати. Експериментальні та клінічні дані свідчать про те, що мелатонін модулює як 

прозапальні, так і протизапальні цитокіни в різних патофізіологічних ситуаціях. Оскільки 

різні цитокіни пов'язані із запальними захворюваннями, де баланс між прозапальними і 

протизапальними молекулами певною мірою визначає клінічний результат, мелатонін може 

змінювати запальні параметри в сироватці крові. Як наслідок, мелатонін покращує клінічний 

перебіг захворювань запальної етіології. Мелатонін в основному має протизапальні 

властивості, пригнічуючи активацію запалення, тим самим пригнічуючи активацію каспази-

1, вивільнення цитокінів і піроптоз. Крім того, мелатонін також може пригнічувати 

експресію циклооксигенази і індуцібельної синтази оксиду азоту шляхом пригнічення 

транслокації ядерного фактору κB і обмежує вироблення надмірної кількості простаноїдів, 

лейкотрієнів і оксиду азоту, а також інших медіаторів запального процесу, таких як хемокіни 

і молекули адгезії. Протизапальні властивості мелатоніну були ретельно вивчені на моделях 

сепсису серця, де мелатонін зменшив активність з'єднання ядерного фактору κB і криопіріну. 

Також експериментальні дані підтверджують дію мелатоніну в якості прямого і непрямого 

антиоксиданту, який видаляє вільні радикали, стимулює антиоксидантні ферменти, 

посилюючи активність інших антиоксидантів або захищаючи інші антиоксидантні ферменти 

від окисного ушкодження. 

Висновки. Мелатонін виконує багато функцій у процесі запалення і його застосування 

ефективне в лікуванні великої різноманітності захворювань із запальною етіологією. 
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Abstract. Clinicians  must  recognize  that  diseases  of  the  pulp  and  periapical  tissues  are  

dynamic  and progressive and thus various modes and methods should be used to get the accurate 

diagnosis. A key purpose of establishing a proper pulpal and periapical diagnosis is to determine 

what clinical treatment is needed. This review article briefly describes on how to diagnose the 

pulpal condition and what are its treatment option. 

Introduction. The dental pulp is a connective tissue consisting of nerves, blood vessels, ground 

substances, interstitial fluid,  odontoblasts,  fibroblasts,  and other cellular  components.  

Historically,  there  have  been  a  variety  of diagnostic classification systems advocated for 

determining endodontic disease. Unfortunately, the majority of them have been based upon 

histopathological findings rather than clinical findings, often leading to confusion, misleading 

terminology, and incorrect diagnoses. A key purpose of establishing a proper pulpal and periapical 

diagnosis is to determine what clinical treatment is needed. For example, if an incorrect assessment 

is made, then  improper management  may result.  This  could include performing  endodontic  

treatment  when  it is  not needed or providing no treatment or some other therapy when root canal 

treatment is truly indicated. To know the causes that lead to pulpitis.  We determine the side effects 

that will cause them if they are not treated and through research we will know a lot about pulpitis.  

The most important thing we will know is how to treat this pulpitis and Dental necrosis is the most 

common cause of pulpitis, followed by traumatic injuries, such as fractures and trauma to the tooth.  

If the pulp has minor inflammation and the tooth has been treated, then you may not be able to do it 

permanently.  Severe pulpitis often kills him. And when the pulp dies, it is lost until a bacterial 

infection in the root of the tooth results in the formation of pus and accumulates in the supporting 

tissues surrounding the root of the root, which is called (abscess around the peak).  If this infection 

is not treated, it may spread to wider areas of the jaw (such as the maxillary sinuses) or throughout 

the body (such as the brain or heart). 

Conclusion. LC can be technically difficult with a high risk of duct and arterial injury, LSTC is 

good alternative to conversion to OC in complicated cases. It is good solution to prevent bile duct 

injury. Also the omentum piece for prevent of bile leakage after STC.  
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Introduction. Spinal muscular atrophy is a genetic disorder characterized by weakness and wasting 

(atrophy) in muscles used for movement (skeletal muscles), described in 1890s by Werdnig and 

Hoffman. In pathologic terms, the disease was characterized by loss of anterior horn cells. In 1995, 

the spinal muscular atrophy disease-causing gene, termed the survival motor neuron (SMN), was 

discovered. Each individual has 2 SMN genes, SMN1 and SMN2. More than 95% of patients with 
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spinal muscular atrophy have a homozygous disruption in the SMN1 gene on chromosome 5q, 

caused by mutation, deletion, or rearrangement. However, all patients with spinal muscular atrophy 

retain at least 1 copy of SMN2, which generates only 10% of the amount of full-length SMN protein 

versus SMN1. This genomic organization provides a therapeutic pathway to promote SMN2, 

existing in all patients, to function like the missing SMN1 gene. Several types of spinal muscular 

atrophies have been described based on age when accompanying clinical features appear. The most 

often type is acute infantile (SMA type I, or Werdnig-Hoffman disease). 

The aim of this study is to describe the main modern directions in treatment the patients with SMA. 

Materials and methods. In the last 5 years, the Sumy pediatric Hospital has recorded 3 cases of 

Werdnig Hoffman disease. Two patients did not survive until their first year of life. Presently, there 

is one such patient in this region. 

Results. Last years in this hospital for patients with SMA only face or nasal masks were used for 

non-invasive ventilation with the subsequent transition to invasive ventilation through the 

tracheostomy tube. After months of similar treatment, 2 patients died of hospital-associated 

pneumonia. The apparatus Ventilogic L8 is currently in use for non-invasive artificial ventilation. 

This has some innovative features such as cough support, three storable ventilation programs, 

trigger lockout and the expiratory ramp-which gives you quick and reliable support with ideal 

therapy settings. After a week of training the parents with this device the patient was discharged 

home. This measure will help to prevent the patient from developing complications, connected with 

nosocomial infection. Apart from modern techniques of assisted ventilation in the treatment of such 

patients can be used gene therapy. Nusinersen is used to treat spinal muscular atrophy. It is an 

antisense nucleotide that modifies the alternative splicing of the SMN2 gene. It is given directly to 

the central nervous system using an intrathecal injection. Onasemnogene abeparvovec is a gene 

therapy treatment which uses self-complementary adeno-associated virus type 9 as a vector to 

deliver the SMN1 transgene. 

Conclusion.  For patients with SMA the most comfortable is non-invasive artificial ventilation, 

which can be provided even at home. But the radical treatment is in gen therapy, which will be 

available next future.  
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Introduction. As future dentists dental students bear a social responsibility and exemplary function 

for their environment as well as in particular toward their patients. For this reason they are basically 

motivated to invest time and money in their oral hygiene (Cortes et al. 2002). There are marked 

differences in the oral health behavior between dental students in preclinical as opposed to clinical 

semesters, because comprehension for the subject and profession develops mainly during the 

clinical part of the study. When comparing various countries and cultures, considerable differences 

in oral health behavior exist both among dental students and in randomized study groups. However, 

the habits of dental students at Swiss universities have not been investigated so far. Factors affecting 

among other things the adoption of good oral hygiene are socio-economic status, educational level, 

and family situation of an individual (Freeman 1999). It can be assumed that apart from dental 

students, fashion models also feature a high standard of oral hygiene, because an increased 

awareness of a beautiful and healthy appearance is commonly associated with this occupational 
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group. The capital of a fashion model are the own body, clean, bright, and well-kept teeth as well as 

an attractive smile. In comparison to the average population, students of diverse disciplines 

constitute a survey group with appropriate prerequisites for good oral health behavior .The aim of 

the present study was to find out whether there is an occupation-related difference in the oral 

hygiene behavior between dental students of clinical semesters, students of other disciplines, and 

fashion models in Switzerland. Conceivably a certain professional knowledge on the 

implementation of oral hygiene measures exerts just as much influence as the motivation to preserve 

clean, healthy, and beautiful teeth. 

Materials and methods. For the present investigation, a web-based anonymous questionnaire 

written in German was used ). The survey was addressed to dental students of clinical semesters 

(first and second year of the master study) enrolled at the dental schools o, as to fashion models and 

students of other disciplines in German-speaking Switzerland. In total, 305 e-mails containing a link 

to the survey were sent to the dental students, 362 e-mails to the survey group of fashion models, 

and 512 e-mails to the study group comprising students of various disciplines.The dental students of 

the Universities of Zurich and Basel were approached personally, while for privacy reasons the 

students of the University of Berne were informed about the study by their university. Included in 

the investigation as fashion models were persons residing in Switzerland, who were represented y a 

Swiss model agency. They were addressed via e-mail by their agencies (Option-Model, Scout-

Model, Visage, Time- Model) in Switzerland. Students of various disciplines were selected at 

random and contacted mainly via student hostels. In this survey group, it was ensured that no dental 

students participated, although the specific field of study was not asked for. In total, the 

questionnaire comprised 19 mandatory questions students, which had to be answered to get from 

one question to the next and thus to complete the form. Most questions required a single answer. 

Results. A  total  of  196  out  of  201 students  filled  in the questionnaire.  The  answers  to  

various questions were assessed individually and also compared  amongst  the  students  of  various 

years. A total of 192 out of 196 dental students confirmed  that  they  brush  daily  however,  4 

students disclosed that they did not brush on a  daily  basis.  Out  of  those  who  claimed  to brush  

daily,  192(76)  revealed  that  they brushed twice a day. Answering the question on  duration  of  

brushing  134  out of  192(69%) revealed that  they  clean  their  teeth for  about 1-2 minutes every 

time. Manual soft tooth  brush was used by  50% of the  dental  students.  When  asked  about  the 

mode  of  brushing  and  the  techniques  used 95 subjects  (48%),  confirmed  that  they  use both  

horizontal  and  vertical  strokes  while brushing  their  teeth.  Comparing  the application  of  

brushing  strokes  amongst different  years  of  students  did  not  give  any noteworthy  result.  

Dental  students  said  that they  change  their  tooth  brush  once  in  3 months  duration  (67%).  

Also  51%  dental students  prefer  presence  of  fluoride  while selecting  their  toothpaste.  This  

percentage was  high  amongst  the  students  in  clinical years. Less than  half  (46%) of the  

students. 
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Introduction: Dental aesthetics, including tooth colour, is of great importance for majority of the 

people and any discolouration or staining can impact their quality of life negatively. The colour of 

teeth reflects a combination of-its intrinsic colour and the presence of extrinsic stains due to various 

factors such as smoking, intake of tannin-rich foods and drinks (e.g. red wine), and the use of 

chlorhexidine or metal salts such as tin and iron.1-3 A number of methods can be used to remove 
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staining like professional cleaning and polishing, whitening tooth- pastes, internal bleaching of non-

vital teeth, external bleaching of vital teeth, and micro- abrasion of enamel.Severe stains can be 

covered with crowns or veneers ,but this is a more invasive and costly option. The increasing 

demand for a better appearance and whiter mile, has made vital tooth-bleaching (also referred to as 

tooth-whitening) a popular dental procedure. It has developed into one of the fastest growing areas 

of aesthetic dentistry. It provides a more conservative treatment approach for discoloured teethes 

compared to other restorative treatment modalities-such as composite fillings, veneers or 

crowns.1Commonly used methods for tooth-whitening in clued office or power bleaching, dentist-

supervised home bleaching or night guard vital bleaching .and easily available over-the-counter 

(OTC) whitening products for self-application. 

Methodology: This literature review was limited to aesthetic tooth-bleaching and aimed to provide a 

broad overview of bleaching techniques, their efficacy, and adverse effect son soft and hard tissues 

as well as the management of tooth sensitivity and gingival irritation. In form review, only English-

language articles available electronically were selected. The PubMed database and Google scholar 

search engine were explored with keywords which included: tooth-whitening, tooth-bleaching, crab 

amide peroxide, hydrogen peroxide ,bleaching and dentistry, home-bleaching, and vital bleaching. 

Over 200 articles were initially reviewed and articles were shortlisted on the basis of their 

applicability to the present topic of review and then studied in detail 
Side effects and other considerations: 

Teeth sensitivity. Your teeth may become more sensitive following teeth whitening. You may 

experience this on your first or second treatment, and it may diminish with time. Your dentist may 

recommend treating sensitivity with products that contain potassium nitrate and sodium fluoride gel. 

Irritated gums. You may also experience gingival irritation. This is when your gums become 

irritated. This can happen because of contact on your gums with the whitening product. This side 

effect should go away after your treatments. Keep in mind that you cannot whiten your teeth on a 

permanent basis. 

Efficacy of different types of tooth-whitening products: Night guard vital bleaching using 10% CP 

is the most widely used and extensively researched tooth-bleaching techniques. 
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Introduction. Issues of tactics of delivery of women with benign tumors of the uterus - with uterine 

leiomyoma (LM) - to reduce the frequency of obstetric and perinatal complications and preserve the 

reproductive health of these women, remain relevant. 

The aim of the study. Determine the place of operative delivery in the childbirth tactics of women 

with benign uterine tumors based on the identification of pathogenetically substantiated criteria for 

operative birth, to prevent obstetric and perinatal complications. 

Materials and methods. In 110 women with LM, in 77 (70,0%) with one node (made up the 1st 

group) and in 33 (30,0%) with multiple nodes (included in the 2nd group), delivery tactics were 

defined. For this purpose, the type of LM, the location of the nodes relative to the placenta, 

complications of pregnancy, childbirth were revealed and analyzed. The type of LM was determined 

according to the clinical and ultrasonic classification of LM [D. Wildemeersch, E. Schacht, 2002]. 

Ultrasound was performed on a “LOGIQ 200” apparatus by “Genaral Electric”. 
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Results.  The revealed coincidence of the location of the nodes of the Іst - ІVth types of LM and 

placenta in 33 (42,86%) cases of one node and in 23 (69,70%) of multiple LM, p<0,05, caused 

complications in the gestational period: placental insufficiency - in 44,16% and 45,45%; threat of 

interruption - in 30,30% and  5,96%; partial detachment of the placenta - in 18,18% and 27,27%; 

myomectomy - in 7,70% and 15,15%; fetal distress - in 31,17% and 36,36%; the threat of premature 

birth - in 24,68% and 24,24% of cases, respectively, with the presence of one node and multiple 

LM, and necessitated the determination of delivery tactics. Caesarean section was done in 42 

(38,18%) cases: in 28 (36,36%) - in women with one node and in 14 (42,42%) - with multiple. The 

tendency to a higher frequency of operative delivery with multiple LM is due to the greater 

frequency of coincidence of the location of nodes and placenta and pregnancy complications. 

Urgent delivery (based on the number of caesarean sections) was made in 28,57% of cases of one 

node of LM and in 14,28% of multiple nodes (p>0,05) due to premature detachment of the placenta 

and bleeding, fetal distress. A smaller percentage of urgent operative delivery is due to an increase 

in the frequency of elective caesarean section for LM. 

Conclusions. The coincidence of the location of the node / nodes of the LM IInd – IVth types and 

placenta is considered to be a pathogenetic factor in placental insufficiency, placental abruption in 

the gestational period and during childbirth, bleeding, fetal distress, and the prognostic criterion for 

obstetric and perinatal complications. Among pathogenetically substantiated criteria for operative 

delivery, along with other factors, consider: coincidence of the location of the placenta and the node 

of the LM IInd – IVth types or multiple nodes of the LM Іst- ІVth types; myomectomy. The 

presence of these criteria determines the planned caesarean section by the method of choice in the 

childbirth tactics of women with LM. 

 

Olshevskyi V.S. 

QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF LACTATIONAL FUNCTION AND ITS 

HORMONAL REGULATION  IN WOMEN WITH UTERINE LEIOMYOMA 

Donetsk National Medical University 

Lyman, Ukraine 

Department of  Obstetrics and Gynecology 

Head of the Department – рrof. V. M.  Astakhov 

 

Introduction.This work is devoted to the topical question of modern obstetrics – the detection of  

characteristics of endocrine regulation of lactation  -  the hormonal activity of the women with 

uterine leiomyoma and biological qualities of women’s milk.   

The aim of the study. The aim of this work was the investigation of qualitative characteristics of 

lactational function - the concentration of proteins, lipids, carbohydrates in breast milk, and its 

hormonal regulation in women with uterine leiomyoma in postpartum period. 

Materials ad methods. The qualitative parameters of breast milk and hormonal status have been 

investigated in 30 women with uterine leiomyoma and in apparently healthy 20 women (the group 

control) on 2 and 6-7 days of the postpartum period. Proteins were studied by the Lowry method, 

lipids and carbohydrates - sets of "Lochem". By radioimmunological method, prolactin, estradiol, 

progesterone were studied in blood serum. We used standard sets of medical reagents produced by 

“Immunotech” of the firm “A coulter company” (Czech Republic) and IBOC, NAS of Byelorussia 

(Minsk). The results are processed by methods of variation statistics. 

Results. The qualitative parameters of breast milk in women with uterine leiomyoma in dynamics 

of the puerperal period were: proteins – 20,09+1,02 gr/l and 15,19+0,79 gr/l, lipids – 19,06+1,05 

gr/l and 27,8+1,43 gr/l, carbohydrates – 36,27+1,84 gr/l and 53,76+2,73 gr/l. The parameters of 

milk in the group control accordingly were: proteins – 23,77+1,18 gr/l and 17,84+0,89 gr/l, lipids – 

24,26+1,27 gr/l and 33,21+1,72 gr/l, carbohydrates – 49,88+2,55 gr/l and 64,94+3,31 gr/l. The 

differences between the groups are authentic (p<0,05). The results of the investigation of the 
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hormonal status in women with uterine leiomyoma in dynamics of the postpartum period were: 

prolactin – 285,55+8,96 mkg/l and 207,60+7,35 mkg/l, estradiol – 42,38+1,49 nmol/l and 6,34+0,23 

nmol/l, progesterone – 125,21+4,53 nmol/l and 51,37+1,99 nmol/l;  in the group control accordingly 

were: prolactin – 315,90+11,15 mkg/l and 213,41+7,64 mkg/l, estradiol – 33,59+1,19 nmol/l and 

4,36+0,17 nmol/l, progesterone – 175,92+6,35 nmol/l and 102,54+3,67 nmol/l. The differences 

between the groups are authentic (p<0,05). 

Conclusions. In women with uterine leiomyoma and in apparently healthy women in the process of 

formation of lactation the concentration of proteins is decreased, the concentration of lipids and 

carbohydrates is increased, but in women with uterine leiomyoma showed low contents of 

qualitative ingredients in breast milk. The hormonal status in women with uterine leiomyoma 

showed low contents of prolactin and progesterone and high concentration of estradiol in 

postpartum period. 

 

Алієв Р. Ф. 

ПОРУШЕННЯ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ ПРИ РАКУ 
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Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини № 1 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. М. Верзілов 

наук. керівник – проф. В. Г. Бондар 

 

Однією з основних проблем онкології вважається рак шлунка (РШ), що пояснюється 

його високими показниками поширеності та смертності, а також низькою результативністю 

існуючих методів лікування.  

Порушення пуринового обміну при РШ є чинником ризику розвитку і подальшого 

тяжкого перебігу захворювання. Під спостереженням знаходилися 88 хворих на РШ (всі 

чоловіки) у віці від 29 до 79 років (в середньому 60 років). Аденокарциному діагностовано в 

72% спостережень, аденогенний недиференційований рак – в 18%, плоскоклітинний – в 8%, 

перстнеподібно-клітинний – в 2%. Співвідношення IА, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB і IV стадій РШ 

склало 1:3:9:12:6:5:6. Проростання пухлини в селезінку встановлено в 15% випадків, в 

підшлункову залозу – в 7%, в печінку – в 6%, в стравохід – в 3%, в діафрагму – в 2%, в 

жовчний міхур – в 1%. Метастази в лімфатичні вузли виявлено в 60% спостережень РШ, у 

віддалені органи – в 14%. Зміни пуринового метаболізму встановлено у всіх хворих на РШ, в 

тому числі у порівнянні з контрольною групою здорових людей рівень сечової кислоти був 

вище в 2,0 рази, оксипуринолу – в 4,5 рази, аденіну – на 16%, активності ксантиноксидази – в 

2,1 рази, ксантиндезамінази – на 33% і аденозиндезамінази – в 7,1 рази, підвищені показники 

яких відповідно констатовано в 99%, 84%, 39%, 90%, 53% і 100% випадків.  

Зміни пуринового метаболізму беруть участь в патогенетичних побудовах РШ, 

відображають особливості перебігу пухлинного процесу, причому параметри сечової кислоти 

та аденіну мають прогностичну значимість. Серед хіміотерапевтичних препаратів 

антиметаболіти (5-фторурацил, гемцитабін, метотрексат) отримували пацієнти в 73% 

випадків, препарат платини цисплатин – в 34%, антрацикліни (доксорубіцин, епірубіцин, 

мітоміцін) – в 19%, подофілотоксин етопозид – в 12%, таксани (паклітаксел, цетаксел) – в 

9%, алкілант циклофосфан – в 3%. Засоби допоміжної терапії (ендолімфально вводили 

фолінат кальцію і внутрішньовенно ондансетрон) призначали 55% від числа хворих.  

Резекція шлунка (але не гастректомія) у хворих на РШ позитивно впливає на 

інтегральну динаміку стану пуринового метаболізму, що залежить від вихідного клінічного 

перебігу захворювання, застосування в комплексі лікувальних заходів антиметаболітів й 

паралельного використання урикодепресантів, а разом із супутньою радіохіміотерапією 
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оперативне лікування РШ зменшує рівень урикемії і впливає на виживаність пацієнтів. Окрім 

зменшення показника урикемии, на тлі призначення хворим РШ алопуринолу 

спостерігається вірогідне зниження активності ксантиноксидази в крові на 27%, а у випадках 

використання фебуксостату відзначається нормалізація активності ксантиндезамінази на 33% 

Відзначимо, що використання фебуксостата, на відміну від алопуринолу, впливає на 

інтегральну позитивну динаміку стану пуринового метаболізму. Всім хворим на РШ з 

наявністю гіперурикемії в післяопераційному періоді рекомендується призначення 

урикодепресантів, причому у випадках активності ксантиноксидази в крові >11 нмоль/мл/хв 

(> M+SD хворих з РШ) показано призначення алопуринолу (мілуриту, цілорику) по 300-600 

мг/доб, а при активності ксантиндезамінази >13 нмоль/мл/хв доцільно застосування 

фебуксостату (денурику) по 80-160 мг/доб. 

 

Алієва Т. Ю. 
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кафедра внутрішньої медицини № 1 
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наук. керівник – проф. М. В. Єрмолаєва 

 

Актуальність. Реактивний хламідійасоційований артрит (РХА) є системним захворюванням 

імунної природи, яке проявляється ураженням опорно-рухового апарату, урогеніталій, очей, 

шкіри і внутрішніх органів («уретро-окуло-синовіальний синдром»). В даний час частота 

РХА в світі перевищує 6 на 100 тис населення. До предикторів тяжкої суглобової й 

екстраартикулярної патології при РХА може належати накопичення в організмі 

середньомолекулярних гормональних та пептидних сполук, що відображають наявність у 

хворих синдрому ендогенної інтоксикації.  

Мета роботи: оцінити клініко-патогенетичну значущість молекул середньої маси, як 

маркерів ендогенної інтоксикації, в сироватці крові хворих на РХА.  

Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилися 99 пацієнтів, середній вік яких склав 

33 роки, тривалість захворювання – 4 роки, а співвідношення чоловіків і жінок – 1:1. 

Необхідно відзначити, що в 93% спостережень РХА було ураження урогеніталій (уретрит, 

простатит, орхіт, баланіт, баланопостит у чоловіків, ендометрит, цервіцит, кольпіт, 

сальпінгіт, сальпінгоофорит у жінок), в 61% - наявність офтальмопатій (кон'юнктивіт, значно 

рідше увеїт і склерит), в 90% - хламідії в секреті передміхурової залози, зішкрібів з уретри, 

шийки матки, стінок піхви, в 83% - позитивні серологічні тести на хламідійну інфекцію 

(імуноферментний аналіз, полімеразна ланцюгова реакція). Застосовували скринінговий 

метод, заснований на осадженні білків крові 10% розчином трихлороцтової кислоти, з 

подальшим центрифугуванням і визначенням спектрів поглинання світла кислоторозчинної 

фракції. Досліджували фракції при довжині хвилі 238 нм (амінопептидна), 254 нм (пептидна), 

260 нм (нуклеотидна) і 280 нм (хроматофорна).  

Результати дослідження. Із збільшенням тривалості захворювання вірогідно збільшуються 

концентрації всіх фракцій середньомолекулярних сполук. Також ці показники прямо 

співвідносяться відповідно зі ступенем активності патологічного процесу. Окрім того, вміст 

фракції, що містить ароматичні хромафори, прямо корелює з тяжкістю уражень хребта, 

крижово-здухвинних зчленувань, серця та систолічним тиском в легеневій артерії, з вмістом 

в крові продуктів перекисного окислення ліпідів (дієнових кон'югатів, малонового 

діальдегіду), гомоцистеїну, прозапальних цитокінів (інтерлейкінів 1β, 6, 8, 

туморонекротичного фактору α), молекул клітинної адгезії і трансформуючого фактору 

зростання β1, але не співвідноситься з рівнями ендотеліну-1, тромбоксану й простацикліну, 
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сечової кислоти, холестерину, аполіпопротеїнів-В, α-токоферолу і з активностями 

супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, стромелізину та колагенази. Разом з тим, вміст 

всіх фракцій середньомолекулярних сполук обернено корелює з показниками 

антихламідійних антитіл, антитіл до віментину та цитрулінових циклічних пептидів. 

Нуклеотидна фракція має прямі зв'язки з вмістом тригліцеридів і активністю каталази.  

Треба підкреслити, що до середньомолекулярних сполук належать такі речовини, як 

тригліцериди, α-токоферол, білірубін, ендотелін-1, натрійуретичні пептиди, вазопресин, 

окситоцин, брадикінин, інсулін, глюкагон, остеокальцин, кальцитонін. 
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Актуальність проблеми. Широко відомо, що серед усіх методів замісної ниркової терапії 

(ЗНТ) єдиним радикальним і оптимальним на даний момент є трансплантація нирки, яка не 

тільки покращує якість життя, але й збільшує її тривалість. Вагітність і пологи у пацієнток з 

нирковим алотрансплантатом відносяться до категорії підвищеного ризику в зв'язку з більш 

частою кількістю ускладнень в порівнянні із загальною популяцією. 

Мета дослідження. Виявити ускладнення при вагітності у жінок з трансплантованою 

ниркою, які зустрічаються найбільш часто, провести огляд алгоритмів ведення даної 

категорії пацієнток. 

Матеріал і методи. Аналіз спеціалізованої медичної вітчизняної та іноземної літератури, 

статей. 

Результати. Прогресуюча вагітність спостерігається у 5-12% пацієнток 

з нирковим алотрансплантатом , частота сприятливих результатів в таких випадках 

складає 65 - 92% . Однак звертає на себе увагу висока ступінь частоти основних ускладнень 

вагітності. Згідно з опублікованими результатами найбільшого систематичного огляду 50 

досліджень з 25 країн, в якому були проаналізовані результати 4706 вагітностей у 3570 

пацієнток з ренальним трансплантатом, були виявлені наступні показники. Частота 

народження живих дітей у жінок з трансплантованою ниркою вище, ніж у загальній 

популяції США-73,5% в порівнянні з 66,7%, але при цьому достовірно 

вище відзначалися прееклампсії (27,0% проти 3,8%), гестаційний діабет (8,0% проти 3,9%), 

передчасні пологи (45,0% проти 12,5%). Кесарів розтин був необхідний у 56,9% випадків у 

порівнянні з 31,9% у жінок із загальної популяції США. Середній термін вагітності на 

момент розродження був 35,6 тижнів проти 38,7 тижнів, а маса тіла при народженні - 2420 г 

(3298 г). Середня частота гострого відторгнення трансплантата склала 4,2%. Характерними 

ускладненнями вагітності для жінок є: хронічна артеріальна гіпертензія до вагітності - 

36%, гестаційний пієлонефрит -  у 19-40%, анемія- у 44% випадків. З настанням вагітності, 

для пригнічення імунних механізмів і запобігання відторгненню трансплантата хворим 

потрібно постійне лікування імунодепресантами. У вагітних застосовують для цієї 

мети азатіапрін (150 мг / д .) і преднізолон (12,5-15 мг / д .). 

Висновок. Таким чином, вагітність після трансплантації нирки пов'язана з високим ризиком 

материнських і фетальних ускладнень, однак за умови стабільного задовільного 

функціонування трансплантата, адекватної імуносупресії , планування вагітності, ретельного 
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спостереження в період гестації та проведення профілактики ускладнень ймовірність 

успішного результату велика. 
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зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – к. мед. н., доц. В. В. Герасименко, асист. В. В. Долинський 

 

Актуальність. Психосоматичні захворювання у підлітків – провідна психосоціальна 

проблема нашого часу та регіону, особливо якщо причиною цього захворювання є така 

стресова ситуація, як воєнні дії та вимушене тимчасове переміщення. Дослідження найбільш 

вразливих до стресових подій органів та систем є вкрай актуальним для розробки 

комплексних методів лікування та  

профілактики психосоматичних захворювань 

Мета: дослідити захворюваність підлітків трьох міст з різною віддаленістю від лінії фронту, 

порівняти її по системам, віддаленості від зони бойових дій та від кількості внутрішньо 

переміщених осіб. 

Матеріали дослідження. Було опитано 150 підлітків - по 50 підлітків з Торецька, 

Костянтинівки та Краматорська. Опитування відбувалось за Гісенським опитувальником 

психосоматичних скарг. Анкетування було побудоване на 24 питаннях та розподілено за 

системами: нервова, серцево-судинна, травлення, опорно-рухова та загальна захворюваність. 

Додатково враховували, чи є анкетований внутрішньо переміщеною особою. Отримані дані 

були оброблені та статистично проаналізовані за допомогою програм MedStat та 

STATISTICA. 

Результати дослідження. Загальна захворюваність та захворюваність нервової та серцево-

судинної систем у прифронтовому місті Торецьк та серед внутрішньо переміщених підлітків 

у Костянтинівці та Краматорську статистично значуще відрізнялась від осіб, що не були 

переміщені та не проживають біля лінії зіткнення. Знайдено позитивний кореляційний зв'язок 

середньої сили між підвищеним рівнем стресу та збільшенням загальної захворюваності у 

містах Костянтинівка (коефіцієнт кореляції Кенделл-Тау = 0,36 , р <0,05) та Краматорськ 

(коефіцієнт кореляції Кенделл-Тау = 0,35 , р <0,05), але тільки серед внутрішньо 

переміщених осіб. 

Висновки. Підвищення частоти та тривалості стресових ситуацій впливають на ріст кількості 

психосоматичних захворювань нервової та серцево-судинної систем, а також загальний 

рівень захворюваності у підлітків. Достатньо сильним є вплив на захворюваність при 

наявності довготривалого стресу, наприклад при проживанні у зоні бойових дій та 

наступному вимушеному переміщенні. Особливу увагу в лікуванні та профілактиці 

захворювань серед підлітків, які знаходяться у зоні бойових дій або були внутрішньо 

переміщені, слід приділяти боротьбі зі стресом, як ключовим фактором у виникненні та 

подальшому розвитку психосоматичних патологій.  

Балазан А. О. 

ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ У ДІТЕЙ. ВСТАНОВЛЕННЯ 

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Донецький національний медичний університет 
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м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц.  І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. Ю. В. Жигаль 

 

Актуальність. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія у дітей за даними ВОЗ – одна з 

найпоширеніших і найрозповсюджених патологій дітей, народжених від матерів, в анамнезі 

яких є хронічна гіпоксія (хронічна серцева або легенева недостатність) та інфекційні 

захворювання. Такі стани в анамнезі матері є обставиною для виникнення 

внутрішньоутробної гіпоксії, гіпоксії під час пологів.  

Мета дослідження: визначити причини гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у дітей та 

оцінити наслідки даної патології .  

Матеріал та методи. Нами ретроспективно проаналізовано 42 історії хвороби дітей, які 

спостерігались на базі КНП ДТМО КМР у педіатричному відділені за період 2015-2018 років. 

Вік дітей коливався від 4 до 18 місяців. 100% дітей перебували на обліку з діагнозом: 

перинатальне ураження центральної нервової системи. Всі діти були обстеженні за 

наступним алгоритмом: збір скарг, анамнезу захворювання, життя, об’єктивний огляд, 

загальний аналіз крові/сечі, нейросонограмма, огляд невропатолога. 

Результати. Згідно скарг та об’єктивного огляду, лікарями було виявлено наступні 

відхилення: затримка моторного та психічного розвитку- 38 дітей(90,47%), гіпертензивно-

гідроцефальний синдром у 8 дітей(19,04%), синдром м’язової дистонії – 6 дітей(14,28%), 

судомний синдром у 15 дітей(35,71%). Під час аналізу анамнезу захворювання, життя та 

згідно медичної документації дитини, отриманні наступні дані: під час вагітності у 30 

дітей(71,42%) діагностували внутрішньоутробну гіпоксію, інфекційні захворювання матері 

під час 20-36 тижнів вагітності у 14 випадках(33,33%) , гіпоксію під час пологів перенесли 11 

дітей(26,19%) . Відсоток дітей дорівнює більше 100 в наслідок сумісних факторів у однієї 

дитини. 

Висновки. В останній час прослідковується тенденція до зростання числа дітей із 

гіпоксично-ішемічною енцефалопатією. Це обумовлено збільшенням кількості матерів, в 

анамнезі яких під час вагітності виявляється хронічна гіпоксія або інфекційні хвороби.   

 

Бенніс М. А. 

ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ПЕРШИХ РОКІВ ЖИТТЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. О. О. Мельник 

 

Актуальність. Харчування–основний фактор впливу довкілля на організм. З раннього віку 

забезпечує нормальний розвиток і функціонування всіх органів та систем,стійкість організму 

до шкідливих чинників,визначає здоров'я наступних років та швидкість метаболізму. В 

залежності від кількості грудного молока,що отримує дитина,виділяють 3 види 

вигодовування: природне, штучне і змішане. В останні роки зростає частота виникнення 

патологій фізичного розвитку та зниження захисної функції імунної системи переважно у 

дітей,яких годували штучно. 

Мета: дослідити вплив 3 видів вигодовування на ріст,вагу і стан імунної системи дітей віком 

від 0 до 12 місяців. 

Матеріали та методи дослідження. Для встановлення залежності розвитку дітей від виду 

харчування,були проаналізовані дані стану здоров’я 32 малюків за даними медичних карток 
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на базі діагностичної поліклініки МТМО «Здоров’я дитини і жінки» віком від 0 до 12 місяців. 

За отриманими матеріалами сформовано 3 групи малят,поділених за видом вигодовування. 

Відповідно,12(38%) дітей годували грудним молоком,10(31%) перебували на змішаному 

вигодовуванні і 10(31%) на штучному. Розрахунки збільшення ваги проводилися на основі  

прибавки в грамах щомісячно до маси від народження. 

Результати. Оцінка проводилась за трьома критеріями: зміна ваги, росту та стан імунної 

системи впродовж року. З’ясовано,що 5(42%) дітей,які після народження перебували на 

грудному вигодовуванні,мали прибавку ваги тіла відповідно їх віку, 4(33%) дитини важили 

на 500-1000 г менше,1(8%)- недобір ваги більше 1000 г і 2(17%) дитини перебирали вагу 

більше 1000 г від середньо встановленої норми  в 12 місяців. За рік із 12 малят ,1 випадок 

захворювання у 1(8%)  дитини і по 2 рази захворювань у 2(17%) малюків. У групах дітей на 

змішаному та штучному вигодовуванні у всіх(100%) малят спостерігалося збільшення ваги,а 

саме : у всіх дітей групи зі змішаним вигодовуванням перебір ваги від 1000-2000 г та  більше 

ніж 2000 г у всіх дітей  на штучному. Кількість захворювань у групі зі змішаним 

вигодовуванням була така : із 10 дітей -  3(30%) дитини хворіли один раз на рік, 1 

дитина(10%)-2 рази і 6(60%) дітей - 3 рази на рік. У групі зі штучним видом вигодовування 

зафіксовані часті випадки захворюваності, а саме: 6(60%) дітей хворіли двічі і 4(40%) тричі 

за рік. Зріст малят відповідав нормам у всіх трьох групах. 

Висновки. У дітей першого року життя існує взаємозв’язок між видом вигодовуванням і 

розвитком дитини. Малюки, яких годували грудним молоком рідше хворіють, мають 

нормальну вагу, ніж діти з іншими видами годування. Грудне молоко - основа для 

відповідного віку розвитку організму дитини,а також сприяє формуванню резистентності до 

інфекційних хвороб. Ранній початок грудного вигодовування,відразу після 

народження,забезпечує заселення мікрофлорою кишківника, зміцнює емоційний зв'язок між 

мамою і дитиною, є профілактикою запалень відразу у обох. При нестачі грудного молока 

для годування забезпечити організм дитини мікронутрієнтами можна за допомогою 

молочних сумішей,але відтворити його склад неможливо!Тому біологічним фундаментом 

повноцінного розвитку дитини – є грудне вигодовування  і жоден інший вид харчування не в 

змозі замінити його. 

 

Бойчун В. В. 

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ОБТЯЖУЮЧИХ ПЕРЕБІГ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТИПУ 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 – асист. Ю. В. Жигаль 

 

Актуальність. Зростання захворюваності на цукровий діабет (ЦД) 1 типу серед дітей є 

величезним викликом для медиків. За статистикою 83% дітей з діагнозом ЦД зазнають 

інвалідізації. Даний стан у дітей характеризується вираженою лабільністю глікемії, 

труднощами в досягненні компенсації вуглеводного обміну, схильністю до розвитку 

аутоімунних реакцій на тлі підвищеної реактивності імуної системи. Тому на перший план 

виходить завдання по досягненню клінічної ремісії у дітей. Для цього треба  вивчати 

чинники, які обтяжують перебіг ЦД.  

Мета. Аналіз чинників, які впливають на погіршення перебігу ЦД 1 типу у дітей. 

Матеріали і методи. На базі КНП ДТМО КМР (головний лікар: Мішин В.І.) педіатричного 

відділення нами ретроспективно проаналізовано за період 2016-2019 років 48 історій хвороб 

дітей з діагнозом цукровий діабет 1 типу, який ускладнений кетоацидозом І-ІІ типу. 100% 
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дітей отримували інсулінотерапію, яка підібрана індивідуально лікарем-ендокринологом. 

Серед 48 дітей під наглядом знаходилось 23(48%) дівчинки та 25(52%) хлопчиків. Всі діти 

були госпіталізовані спочатку у відділення реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ),з 

діагнозом: кетоацидоз І-ІІ ступеню тяжкості. У ВРІТ діти перебували у середньому 3,3 доби, 

після чого були переведенні в педіатричне відділення. 

Результати.  Для всіх дітей, переведених з ВРІТ з ЦД 1 типу, був проведений об’єктивний 

огляд, призначенні лабораторні та інструментальні обстеження, зібраний анамнез 

захворювання та життя. Згідно отриманих результатів, нами було виділено такі причини 

виникнення кетоацидозу: введення замалої дози інсуліну – 5 дітей (10%), пропуск дози 

інсуліну – 2 дітей (4%), вживання занадто великої кількості вуглеводів – 13 дітей (27%),  

фізичне навантаження, менше запланованого – 7 дітей (15%), стрес – 10 дітей (21%), інфекція 

в організмі – 6 дітей (13%), надмірне вживання алкоголю – 3 дітей (6%), вживання 

заборонених (наркотичних) препаратів - 2 дітей (4%) 

Висновки. Таким чином, для попередження виникнення кетоацидозу слід дотримуватись 

наступних порад: важливо пам’ятати та контролювати рівень цукру у крові, чітко 

дотримуватися часу та дози введення інсуліну, слідкувати за кількістю вжитих вуглеводів, 

навчитися правильному розрахунку хлібних одиниць, регулярно займатися фізичними 

вправами, по можливості запобігати стресових ситуацій, протидіяти інфекційним 

захворюванням та не вживати заборонені препарати.  

 

Бондар М. С. 

АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ І ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З РЕВМАТОЇДНИМ 

АРТРИТОМ 

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. Ревматоїдний артрит (РА) є однією з найбільш розповсюджених  медичних і 

соціально-економічних проблем сучасного суспільства. Захворювання  може дебютувати в 

тому віці, коли питання материнства для багатьох жінок ще не вирішене. Тому, важливим є 

вивчення механізмів впливу вагітності на розвиток РА. 

Мета дослідження. Виявити основні фактори ризику при РА, що призводять до 

невиношування вагітності. Дослідити принципи фармакотерапії при плануванні і в період 

вагітності, а також під час лактації. 

Матеріали та методи. Комплексний аналіз даних літератури та міжнародних рекомендацій, 

щодо принципів надання допомоги жінкам репродуктивного віку з РА. Систематизація 

результатів провідних багаторічних досліджень фармакотерапевтичної корекції. 

Результати дослідження. У вагітних з РА основна причина ускладненого перебігу гестації 

та її несприятливого результату - наявність активності захворювання при зачатті і протягом 

вагітності. Висока активність захворювання потребує «агресивної» терапії, яка в свою чергу 

може викликати порушення плацентації зі зниженням матково-плацентарного кровотоку. У 

пацієнток з РА частіше, ніж в інших діагностується прееклампсія, затримка 

внутрішньоутробного розвитку плода. Також, відзначається зворотня кореляція між терміном 

розродження і активністю хвороби по DAS28-СРБ. У пацієнток з помірною та високою 

активністю РА частіше відмічаються  передчасні пологи, ніж у пацієнток з ремісією або 

низькою активністю. Післяродове загострення РА в перші 3-9 місяців після пологів 

обумовлює необхідність терапії в період лактації. Лікування матері-годувальниці пов'язано з 

небезпекою передачі дитині лікарських препаратів. У недоношених немовлят є підвищений 
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ризик накопичення великої концентрації ліків в плазмі через незрілість їх печінкової і 

ниркової систем. Отже, вибір терапії повинен проводитися диференційовано, з урахуванням 

балансу користі для жінки і ризику для дитини. 

Висновки. Жінки з РА мають більш високий ризик несприятливих наслідків вагітності, тому 

тактика ведення пацієнток має ґрунтуватися на результатах ретельно проведеної діагностики. 

Виношуванню вагітності повинно передувати планування, з урахуванням призначення 

адекватної фармакотерапії. Настання і виношування вагітності у жінок з РА можуть бути 

рекомендовані при клінічній ремісії або низькій активності захворювання. Спостереження 

вагітних повинно здійснюватися спільно ревматологом, акушером-гінекологом і 

неонатологом. 

Борисенко О. М. 

КЛІНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ СВІТЛОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ АДГЕЗИВНИХ СИСТЕМ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра стоматології № 1 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. Г. Центіло 

наук. керівник – д. мед. н., проф. О. А. Удод 

 

Актуальність. Адгезивні системи під час проведення відновлення зубів після  нанесення на 

емаль та дентин підлягають затвердінню. У разі неповноцінного затвердіння адгезивні 

системи не забезпечують зчеплення фотокомпозитів з твердими тканинами зубів. Саме тому 

світловий вплив слід здійснювати на кожну поверхню твердих тканин, на яку нанесено 

адгезивну систему, однак це вимагає додаткових витрат часу. 

Мета: визначення витрат часу для полімеризації адгезивної системи, а також фотокомпозита 

у ході відновлення зубів з порожнинами різних класів. 

Матеріали  та методи. Обстежено стан зубів 50 осіб віком  від 22 до 40 років, в яких було 

виявлено середній та глибокий карієс. Пацієнти були розподілені на п’ять груп по 10 осіб у 

кожній. У пацієнтів 1 групи відновлювали бічні зуби з каріозними ураженнями 1 класу за 

Блеком, у пацієнтів 2 групи - зуби з порожнинами 2 класу, в осіб 3 групи реставрували зуби 

також з ураженнями 2 класу, однак з наявністю основної та додаткової порожнин, пацієнти 4 

групи мали порожнини 4 класу, особи 5 групи – порожнини 5 класу у бічних зубах. 

Відновлення зубів виконували з використанням адгезивної системи 5 покоління та одного й 

того ж фотокомпозиційного матеріалу. Адгезивну систему полімеризували, спрямовуючи 

світловий потік на дно та кожну стінку порожнини. Фотокомпозит полімеризували у режимі 

«м’який старт». Визначали час, який був витрачений  на полімеризацію адгезивної системи 

та фото композита.  

Результати. На затвердіння адгезивної системи на дні та стінках порожнини 1 класу у 

кожного пацієнта 1 групи було витрачено 100 секунд чистого часу світлового впливу. Час  

полімеризації адгезивної системи у кожного пацієнта 2 групи склав  80 секунд. В осіб 3 групи 

з порожнинами 2 класу, які включали основну та додаткову порожнини, на цю маніпуляцію 

пацієнта витратили 160 секунд чистого часу, тобто у 2 рази більше. У порожнинах 4 класу, 

які відновлювали в осіб 4 групи, витратили по 60 секунд світлової полімеризації на кожну. 

Найменше часу  пішло на полімеризацію адгезивної системи у порожнинах 5 класу (пацієнти 

5 групи) – лише 20 секунд. Виключно на полімеризацію фотокомпозита, з урахуванням того, 

що  порожнини 1 та 2 класів займали не більше 1/3 довжини зуба у медіо-дистальному 

напрямку, у кожного пацієнта було витрачено 70 секунд (1 група), 30 секунд (2 група), 140 

секунд (3 група), 60 секунд (4 група) та 40 секунд (5 група) чистого часу. 

Висновки.  Найбільші витрати часу світлової полімеризації адгезивної системи у разі 

забезпечення її затвердіння на дні та кожній стінці  порожнини, а також фотокомпозита 
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визначені під час відновлення бічних зубів з порожнинами 2 класу за наявності їх 

багаторівненості, найменший – під час відновлення зубів з пришийковими ураженнями. 

 

Васіна К. В., Реднікіна О. О. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

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. М. В. Шарунова 

 

Вступ. В Україні в період 2018-2019рр. спостерігався спалах однієї з найбільш контагіозних 

інфекцій, яку можна легко керувати завдяки вакцинації, - кору. Висока захворюваність, 

летальність та розвиток ускладнень робить проблему знання особливостей клінічного 

перебігу кору, своєчасної діагностики та активної профілактики високо актуальною.  

Метою дослідження було вивчення динаміки захворюваності та клінічних особливостей 

кору у дітей шкільного віку під час спалаху 2018–2019 рр. в Донецькому регіоні у місті 

Маріуполі.  

Матеріали та методи дослідження. Під наглядом находилось 212 хворих на кір дітей, що 

проживають в екологічно несприятливому  промисловому Донецькому регіоні, та які 

лікувалися в дитячому інфекційному відділені міської лікарні №4 ім. І. К. Мацука м. 

Маріуполя впродовж епідемічного підйому у 2018–2019 роках. У всіх хворих діагноз кору 

встановили на підставі даних епідеміологічного анамнезу, скарг, характерних клінічних 

симптомів, а також позитивних результатів визначення у сироватці крові імуноферментним 

аналізом протикорових антитіл ΙgM, які свідчать про наявність гострої інфекції. 

Результати дослідження. Серед госпіталізованих було 112 (53%) хлопчиків та 100 дівчаток 

(47%). Вік хворих коливався від 2-х місяців до 18 років, середній вік пацієнтів був 72.0 ± 8.0 

місяців. Кількість дітей, які захворіли у віці до 1 року було 64 (30.2%), дітей дошкільного 

віку – 64 (30.2%), дітей шкільного віку – 84 (39.6%). Особливістю спалаху кору 2018–2019 

рр. в Донецькому регіону, в м. Маріуполі є переважання захворюваності серед дітей 

дошкільного віку (60.4%), а діти шкільного віку склали лише 39.6%, що майже в 2 рази 

меньше.  Низький рівень вакцинації: не вакциновано 52.3% дітей; вакциновано двічі, згідно з 

календарем, тільки 22.2% дітей. Типова форма кору характеризувалася циклічністю перебігу 

зі зміною класичних періодів (інкубаційного, катарального, висипання і пігментації), 

наявністю характерних клінічних синдромів хвороби. Катаральний синдром виникав у 100% 

хворих та характеризувався сухим кашлем, закладеністю носа, помірними слизовими 

виділеннями з носових ходів. Склеро-кон'юнктивіт та світлофобія  були у кожної другої 

дитини шкільного віку (52.5%). Переважав перебіг кору середньої важкості (69.8%). 

Клінічний перебіг кору у дітей шкільного віку має особливості. Виявлялася помірна 

гіперемія слизових оболонок ротоглотки (100.0%). Енантема на м'якому небі та твердому 

піднебіннях у жодної дитини шкільного віку не була виявлена. Плями Бєльського–Філатова–

Копліка спостерігались в 3 рази рідше у дітей шкільного віку, ніж у дітей дошкільного віку 

(відповідно, 23.3% та 63.9%  p < 0.05). Біль у животі та діарея не спостерігались у дітей 

шкільного віку. Наявність етапності появи висипу була у половини школярів. Геморагічний 

компонент висипу був у 2-х школярів. Пігментація шкіри була відсутня у дітей до 1 року та 

була виявлена у дітей шкільного віку (56.8%, p < 0.05). Лущення шкіри спостерігалось тільки 

у дітей шкільного віку (100%). Свербіння шкіри було виявлено у 67,1% школярів. Тяжкий 

перебіг хвороби зустрічався у всіх вікових періодах (29.3%), але дітей до 1 року та дітей 

дошкільного віку з тяжким перебігом було у 2 рази більше ніж дітей шкільного віку. Серед 

виявлених ускладнень переважна більшість була пов’язана з респіраторними органами: 
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пневмонія (38.3%), підшкірна емфізема (1.7%), бронхіт (53.2%), ларингіт (3.3%), середній 

отит (5.0%). Летальних випадків не спостерігалось.  

Висновки. Суспільство повинно формувати прихильність до імунізації, повернення довіри 

населення до вакцинації, використовуючи всі форми і засоби інформування та розробляти 

програму втілення календаря щеплень в практику.  

Вєткіна А. Ю., Довгополова Л. О. 

АНАЛІЗ СПАЛАХУ ГЕПАТИТУ А В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Українська медична стоматологічна академія 

м. Полтава, Україна 

кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією 

зав. кафедрою – д. мед. н., доц. Т. І. Коваль 

наук. керівник – к. мед. н. Н. О. Прийменко 

 

Актуальність. За даними ВООЗ, Україна належить до регіонів із середньою ендемічністю 

щодо гепатиту А (ГА). Незважаючи на зниження захворюваності на ГА, епідемічна ситуація 

в країні продовжує залишатися напруженою. У 2019 році в Полтавській області 

реєструвалося ріст захворюваності у 6,5 разу (19,03 на 100 тис. населення), в порівнянні із 

загальноукраїнським показником у 4,2 разу (4,56 на 100 тис. населення). Дослідження 

останніх років доводять, що ГА перестав бути дитячою інфекцією, оскільки найбільше число 

випадків реєструється серед дорослого населення. 

Мета дослідження. Вивчення клініко-епідеміологічних особливостей спалаху гепатиту А в 

Полтавській області. 

Матеріали та методи. Проаналізовано історії хвороби 96 хворих на гепатит А, що 

знаходилися на лікуванні в Полтавській обласній клінічній інфекційній лікарні в 2019 року, 

серед них жінок – 53 (55,2%),чоловіків – 43 (44,8%), віком від 18 до 71 року (середній 39,9 ± 

1,5). Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням комп’ютерної 

програми «SPSS Statistics 17.0». Статистичну значимість відмінностей для кількісних ознак 

оцінювали із використанням t-критерію Стьюдента, для якісних – точного тесту Фішера. Для 

опису розподілів, які не є нормальними застосовували медіану і межквартільний розмах у 

вигляді 25% і 75% процентилей. 

Результати та обговорення. Встановлено, що на ГА хворіли переважно особи молодого та 

середнього віку (75,0%), рідше – похилого (9,4%). З епіданамнезу, контакт з хворим на ГА 

вказували – 29,2%, купання у відкритих водоймах області – 12,5%, відпочинок за кордоном − 

5,2%, споживання не кип’яченої води − 63,5%. У 86,5% мала місце хронічна супутня 

патологія, із переважанням (89,1%) патології ШКТ, яка достовірно частіше реєструвалася в 

осіб віком старше 40 років (р=0,02). Жовтяничну форму хвороби зареєстровано в 95 (99,0%), 

без жовтяничну лише в 1 (1,0%) пацієнта. За тяжкістю перебігу ГА обстежені розподілилися 

наступним чином: легкий мав місце у 45 (46,9%), середньої тяжкості − у 39 (40,6%), тяжкий − 

у 12 (12,5%) пацієнтів. Встановлено, що легкий перебіг ГА достовірно частіше реєструвався 

в осіб до 40 років (65,3%,р=0,02), ніж після 40 (42,6%). Переджовтяничний період тривав в 

середньому 5,93±0,45 доби та характеризувався диспепсичними (91,7%), грипоподібними 

(77,1%) та астено-вегетативними (92,7%) синдромами. Тривалість жовтяниці була довшою 

при тяжкому перебігу (24,58±3,36), в порівнянні із середньотяжким (р<0,01) і легким 

(р<0,01). Медіана рівня білірубіну при легкому перебігу хвороби склала 71,3 (48,25; 89,0), 

середньотяжкому – 126,5 (111,6; 156,4, р<0,01), тяжкому – 257,05 (209,17; 282,17, р<0,01) 

мкмоль/л. 

Висновки. Таким чином, спалах ГА в Полтавській області в 2019 році характеризувалося 

активним залученням в епідеміологічний процес осіб працездатного віку та зростанням серед 

хворих частки міського населення. Перебіг ГА у госпіталізованих пацієнтів був типовим та 
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циклічним з переважанням змішаного варіанту переджовтяничного періоду та жовтяничної 

форми. 

Власенко Т. Г.  

РОЗСIЯНИЙ СКЛЕРОЗ – ОСОБЛИВОСТI ПЕРЕБIГУ ВАГIТНОСТI 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 
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зав. кафедрою – доц. С. В. Селезнева 

наук. керівник  – к. мед. н., доц. Мамедалієва Cевіндж Алі-Кізі 

 

Актуальність. Розсіяний склероз (РС) – хронічне запальне захворювання центральної 

нервової системи (ЦНС) досить часто призводить до інвалідизації вже в молодому віці. Як і в 

більшості аутоімунних захворювань, серед хворих на розсіяний склероз переважають жінки 

приблизно в 2,5 раза частіше за чоловіків. І з огляду на те, що дебют захворювання 

здебільшого припадає на дітородний період життя, стає зрозуміло, чому такою актуальною єа 

ця проблема. 

Мета. Вивчити перебіг вагітності у пацієнток із розсіяним склерозом. 

Результати. РС не призводить до формування високого перинатального ризику та 

збільшення періоду госпіталізації . У проведеному дослідженні, як і в дослідженні Pastò L. 

et al. (2012), показано, що спосіб розродження залежить тільки від акушерських показань. 

Однак у разі вагітності в жінок із важким ступенем інвалідизації треба розглянути питання 

про застосування під час пологів вакуум-екстракції плода, накладення акушерських щипців 

або кесаревого розтину. Проведення спінальної анестезії не супроводжується ускладненнями 

й може застосовуватися під час пологів і при оперативному розродженні. Отримані дані про 

вплив РС на фертильність узгоджуються з даними Roux Т. et al. (2015): РС і використання 

препаратів, що змінюють перебіг РС (ПІТРС), не чинять негативного впливу на фертильність. 

Заслуговує уваги дослідження Thöne J. et al. (2015), в якому показано, що у пацієнток з РС 

знижено оваріальний резерв. Збільшення частоти мимовільних абортів, передчасних пологів, 

вроджених вад розвитку, антенатальної загибелі плода при РС нами, як і Alwan S. et al. 

(2013), не встановлено. 

Висновки. Таким чином, тактика ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду у 

вагітних з РС практично не відрізняється від аналогічної тактики у здорових жінок. Перебiг 

РС поліпшується під час вагітності, а застосування ПІТРС до вагітності значно зменшує 

частоту загострень під час вагітності та в післяпологовому періоді. Крім того, пацієнткам 

слід повідомляти, що РС не має жодного значного впливу на розвиток плода та здатність до 

виношування вагітності. Однак при плануванні вагітності треба проводити консультації як 

невролога, так і гінеколога, а обираючи стратегію ведення й лікування пацієнтки, варто 

керуватися принципами персоніфікованого підходу. 

Волошин Я. В., Волошина Х. В. 
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Актуальність. Значна поширеність артеріальної гіпертензії (АГ) у поєднанні з метаболічним 

синдромом (МС) і високий ризик ускладнень, особливо на тлі ІХС, створює одну з 

найважливіших актуальних проблем кардіології. Дослідження перебігу цієї поєднаної 

патології дозволить поліпшити підходи до прогнозу, діагностики і тактики лікування у 

хворих. 

Мета: вивчити особливості перебігу артеріальної гіпертензії II-III стадії у хворих з  МС на тлі 

ІХС. 

Матеріали та методи. Обстежено та проаналізовано архівний матеріал 105 хворих на АГ, з 

них прояви МС встановлено у 28 (26,6%) пацієнтів у віці від 48 до 83 року (в середньому 

64,4±1,66 років), серед яких було 15 жінок (53,6%) та 13 чоловіків (46,4%). Діагноз МС 

встановлено згідно загальновизнаним рекомендаціям International Diabetes Federation та 

асоціації кардіологів України з визначенням основного критерію – абдомінального ожиріння, 

та двох і більше додаткових факторів: АГ, гіперглікемія, дисліпідемія. Виконувались 

стандартні лабораторні та інструментальні дослідження: ехокардіографія, 

електрокардіографія, холтерівське моніторування, коронаровентрикулографія. Проводився 

розрахунок індексу маси тіла (ІМТ). Статистична обробка отриманих результатів досліджень 

проведена за допомогою пакета прикладних програм  "Statistica-Stat-Soft, США" та "Microsoft 

Excel". 

Результати. Виявлено, що у 28 хворих з МС (27% від загальної кількості) спостерігалася АГ 

II (54%) та ІІІ (46%) стадії відповідно за ESC/ESH 2018 р., з них 1 ступінь АГ у 32%, 2 

ступінь – 29%, 3 ступінь – 39%. Стратифікація рівня ризику таких хворих виявила високий 

ризик у 39%, дуже високий – 61%.  Цукровий діабет (ЦД) II типу середньої тяжкості в стадії 

субкомпенсації зареєстрований у 82% хворих. У 39% пацієнтів ІМТ перевищував 35,0 кг/м². 

За інструментальними даними, у т.ч. коронаровентрикулографії,  у всіх верифікована ІХС з 

явищами різного ступеня атеросклеротичного ураження вінцевих артерій. Стенокардію 

напруги діагностовано  у 13 хворих – 46%, з них ФК I – у 8%, ФК II – 23%, ФК III – 69%, 

мікроваскулярну стенокардію – 7%. У 69% в анамнезі спостерігався інфаркт міокарду, 1 

випадок склав хворий з гострою стадією Q-інфаркту міокарда та у 23% анамнестично 

відзначалося гостре порушення мозкового кровообігу. Слід зазначити, що отримані дані 

ЕхоКГ свідчать про тенденцію до вираженої гіпертрофії міжшлуночкової перетинки у хворих 

на  АГ, а показники ліпідного обміну виявляли гіпер-, дисліпідемію. Серцева недостатність, 

за класифікацією NYHA, свідчить про наявність ФК І у 37%, ФК ІІ – 34% , ФК III – 25% та 

ФК IV – 4% від загальної кількості всіх хворих.  

Висновки. Характер тяжкості перебігу АГ співвідноситься з тривалістю та важкістю ЦД, 

ІМТ і корелює з кардіоваскулярним ризиком і проявами ІХС, а отримувана стандартна,  

рекомендована терапія АГ при ЦД, що включає ІАПФ, БРА, БКК, діуретики і в т.ч. за 

показами селективні бета-блокатори, патогенетично обґрунтовані і доцільні у такої категорії 

хворих в комплексі з цукрознижуючими препаратами та корекцією ожиріння. 
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Актуальність проблеми: У структурі онкологічної захворюваності лідируючі позиції займає 

рак легень (РЛ), щорічна смертність від якого стрімко зростає. Ризик розвитку злоякісних 

новоутворень значно підвищується при запальних аутоімунних ревматичних захворюваннях, 

які, впливаючи на перебіг РЛ, не тільки погіршують якість життя, але і знижують  

ступінь виживання цієї групи пацієнтів. 

Мета дослідження: дослідити коморбідність системних захворювань сполучної тканини і 

неоплазми легень, визначити варіабельність клінічних проявів паранеопластичного синдрому 

(ПНПС)  і особливості його перебігу.  

Матеріал і методи. Проаналізовані історії хвороби 1669 пацієнтів із  РЛ у віці від 24 до 87 

років. Пацієнтам виконували рентгенографію, магнітно-резонансну томографію, 

комп’ютерну томографію та фіброскопію для виявлення неоплазми. Дрібноклітинний 

гістологічний варіант захворювання був діагностований у 18% хворих, а недрібноклітинний 

— у 82%. Стадії захворювання IB і ІІА були зафіксовані в 1% серед досліджуваних випадків,  

IIB— у 4%, IIIA— у 35%, IIIB— у 26%, IV — у 34% випадків. Середня інтегральна 

стадійність непластичного процесу (SТT)  становила 6 в.о., а показник тяжкості його  

перебігу (IWT) досяг 3 в.о. Співвідношення частоти ревматологічних проявів  ПНПС, а саме 

системного червоного вовчака, системної склеродермії, ревматоїдного артриту, 

дерматополіміозиту, хвороби Шегрена та імуноглобулін-G4-асоційованого захворювання  

становило  8:7:4:3:2:1.  

Результати дослідження. Доведений зв’язок розвитку злоякісної легеневої неоплазми і 

коморбідних системних аутоімунних захворювань сполучної тканини (РА, СЧВ, ССД, ХШ, 

ДПМ, IgG4), визначено частоту виникнення ревматологічного ПНПС, клінічні ознаки його 

перебігу (шкірно-суглобово-м’язові прояви, вісцерити) і зв’язок із фоновим пухлинним 

процесом (тяжкість непластичного процесу, характерні ознаки росту й метастазування). 

Наведено відмінності клініко-лабораторних ознак неопластичних варіантів ревматичних 

хвороб та ідіоматичних (первинних), визначений негативний вплив ПНПС на виживаність 

хворих із РЛ. Встановлена залежність появи ПНПС від застосовуваних препаратів 

хіміотерапії і розвитку ускладнень від терапії (легенева гіпертензія, порушення мозкового 

кровообігу, променевий пневмофіброз, жовтяниця, тромбофлебіт). 

Висновки: представлені дані дослідження дозволять поліпшити якість ранньої діагностики 

ревматологічних та онкологічних захворювань, більш детально розробити прогностичні 

критерії, поліпшити тактику персоніфікованого лікування, підвищити ефективність 

комбінованого лікування хворих. 
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Актуальність роботи. Імунна система людини – це одна з найважливіших та 

фундаментальних систем організму, що відповідає за низку функцій. В роботі розглядається 

така функція, як елімінація чужорідного матеріалу. Найбільш небезпечним серед шкідливих 

факторів ливарного виробництва по агресивності впливу на організм працівників вважається 

пил, що містить SO2. Саме тому у осіб, що працюють в умовах впливу виробничого пилу, 

функції, що виконуються за допомогою факторів вродженого імунітету, особливо 
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перевантажені. Це значно збільшує можливість порушення роботи бронхолегеневої системи 

та розвитку незворотних патологічних станів. 

Метою роботи було з’ясувати зміни природженого імунітету у осіб, які працюють в умовах 

впливу виробничого пилу, що містить SO2. 

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 107 практично здорових осіб, які були 

розподілені на 4 групи залежно від стажу роботи в умовах підвищеної концентрації пилу, 

який представлено переважно вільним SO2: особи зі стажем до 10 років; 11-20 років; 21-30 

років; понад 30 років. Стан природженого захисту оцінювали за рівнем активності 

фагоцитозу, стану кисень залежної внутрішньоклітинної системи за допомогою спонтанного 

НСТ-тесту та активності комплементу. До групи контролю увійшли 30 клінічно здорових 

добровольців, які співпадали з основною групою за віком і статтю, не піддавалися впливу 

шкідливих факторів виробництва. 

Результати дослідження. З’ясовано, що у обстежених осіб кількість нейтрофілів, здатних 

здійснювати фагоцитоз, та інтенсивність захоплення ними бактерій зменшувалися відповідно 

до збільшення стажу роботи працівників. Система фагоцитарного захисту зазнавала значне 

напруження. У всіх піддослідних групах порівняно з контрольною спостерігалося значне 

підвищення здатності нейтрофілів генерувати активні форми кисню за параметрами НСТ-

тесту. Активність системи комплементу змінювалася лише при тривалості контакту 

працівника зі шкідливими факторами понад 30 років. 

Висновки. Дослідження виявило у осіб піддослідних груп певні зміни у функціонуванні 

ланки природженого імунітету переважно адаптаційно-пристосувального характеру, та 

присутність ознак недостатності компенсаторних механізмів у осіб з тривалим (понад 30 

років) контактом з шкідливим виробничим фактором. 

Воротинцева А. С., Гєнбач І. О., Форостина С. П. 
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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.  Наразі існує достатньо методів рішення 

даної проблеми за допомогою відкритих та багатьох варіантів ендоскопічних хірургічних 

втручань. Та досі залишається актуальним питання раціонального вибору сучасного, 

найбільш безпечного засобу лікування цієї хвороби. 

Мета роботи – порівняння двох малоінвазивних методів лікування СКХСМ: 

трансуретральної цистолітотрипсії (ТУЦЛТ) та перкутанної цистолітотрипсії (ПКЦЛТ).   

Дизайн дослідження. Матеріалом дослідження стали дані з історій хвороб, виписних 

епікризів та відео операцій 45 пацієнта, що проходили лікування в урологічному відділенні 

КМУ МЛ№2 м. Краматорськ, на базі кафедри урології ДНМУ, за період з 2018 по 2020 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=31) включала 

пацієнтів, яким було виконано ТУЦЛТ. До групи II (N=14) були включені пацієнти, яким 

було виконано ПКЦЛТ. При дослідженні конкременті, у пацієнтів з обох груп, було 

визначено такі властивості: щільність каменів склала 700-1200 од HU (рсер=950±350 HU), 

вага 4г - 23г (mсер=13,5±7,5 гр), а  обсяг каменів досягав 19мл - 62мл (СрV=40,5±21,5мл). 

Критеріями порівняння були: тривалість оперативного втручання, об’єм використаної 

іригаційної рідини, післяопераційний ліжко-день, відсоток ускладнень та інші.  
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Результати. Визначається достовірно менший середній ліжко-день в групі II (K=1,5±0,5) ніж 

у групі I (К=5,5±3,5). Середня тривалість втручання при порівнянні двох груп достовірно 

вище в групі I (T=63±5 хв) ніж у групі II (Т=25±10 хв). Об’єм використаної іригаційної 

рідини прямо пропорційно залежить від часу хірургічного втручання. Також у групі I у 35% 

пацієнтів (N=11) зустрічався ряд ускладнень – гематурія протягом більше ніж 4 днів (N=4), 

уретрит (N=6), простатит ускладнений гострою затримкою сечі (N=1). В групі II ускладнення 

не зустрічались.  

Висновки. Перкутанна цистолітотрипсія має ряд переваг перед трансуретральною 

цистолітотрипсія. Цистостомічний доступ дозволяє використовувати інструменти більшого 

діаметру, що значно зменшує час втручання та обсяг іригаційної рідини. При даному способі 

майже не відбувається травматизація уретри, завдяки чому практично не зустрічаються 

найближчі та віддалені ускладнення. Відновлення хворого відбувається скоріше, що краще 

впливає на емоційний стан пацієнта.   

 

Воротинцева А. С., Гєнбач І. О., Форостина С. П. 
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НЕТРИМАННІ СЕЧІ У ЖІНОК ТА ЇХ УСКЛАДНЕНЬ 
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Актуальність: стресове нетримання сечі (СНС) – досі залишається дуже важливою та 

актуальною проблемою в урогінекології. Дана патологія не є летальною, але значною мірою 

знижує якість життя пацієнток. Для корекції СНС 2-3 типів запропоновано безліч хірургічних 

методів, серед яких особливе значення мають слінгові операції. Серед останніх найбільш 

розповсюдженим сьогодні є метод TVT-O з використанням синтетичних петель.  

Мета: дослідження ефективності варіантів первинної хірургічної корекції стресового 

нетримання сечі у жінок методом TVT-О та аналіз ускладнень після даних оперативних 

втручань.  

Матеріали та методи. На базі кафедри урології ДНМУ у містах Краматорська та Маріуполя 

з 2016 по 2019 роки операція TVT-O  з приводу нетримання сечі була виконана 32 пацієнтці. 

Використовували вітчизняні набори «Укртехмед»  (N=12) та системи Unitape T Plus 

(Promedon) (N=20). Віковий діапазон: 32-58 років. Слінг проводили зсередини назовні – 10 

пацієнткам, ззовні всередину – 20 пацієнткам. Також у двох пацієнток (оперованих в інших 

ЛПУ) була виконана оперативна корекція вторинних ускладнень після даної операції.  

Результати. Протягом 1 міс у 90% пацієнток повністю вдалося усунути симптоми 

нетримання сечі. У 1 пацієнтки - збереглися явища нетримання на тлі гіперактивного 

компонента. У 1 пацієнтки з ожирінням 3 ступеня зазначалося тривале нічне неутримання, 

яке було скориговано прийманням десмопресину. Достовірної різниці в перебігу 

післяопераційного періоду між пацієнтками з вітчизняним та імпортним системами не було 

виявлено. З огляду на суб'єктивні показники зручності хірурга відзначено перевагу 

застосування імпортних слінг-наборів і меншу тривалість операцій у таких пацієнток 

(Promedon - 15-20 хв, «Укртехмед» - 20-30 хв). Відзначено відносне скорочення тривалості 

операцій у групи пацієнток, яким проведення інструменту виконувалося зовні всередину. 

Також в клініці ДНМУ проводили оперативну корекцію після слінгових операцій проведених 

в інших ЛПУ. Пацієнткам була проведена - уретроскопія, видалення стороннього тіла, що 

заважало мочитися, розсічення передньої стінки піхви і ушивання дефекту уретри, у однієї 
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пацієнтки також було виконано КЛТ конкременту уретри, висічення уретро-вагінального 

норицевого ходу. В післяопераційному періоді - без особливостей.  

Висновки. Для ефективного використання технології урослінгу TVT-O в лікуванні 

стресового нетримання сечі у жінок, доцільно володіти різними варіантами виконання даного 

оперативного посібника, розуміти технічні властивості та можливості імпланту та 

допоміжного інструменту в різних клінічних випадках. Наявність таких супутніх станів у 

пацієнтки як метаболічний синдром, виражена гіперактивність сечового міхура можуть 

створювати додатковий ризик інтраопераційних складнощів виконання посібника, бути 

причиною різних ускладнень та недостатньої ефективності лікування. Відмічені відносні 

переваги проведення голок-провідників зовні всередину, особливо у пацієнток з ожирінням.  

 

Гула Є. С., Школова А. С., Беспалова М. Е. 
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Актуальність. Вивчення взаємозв'язку зниження вітаміну D з ожирінням і метаболічними 

порушеннями у дітей представляє великий науковий інтерес у зв'язку з недостатньо 

вивченими механізмами їх взаємного впливу. Ожиріння серед дітей стає все більш серйозною 

проблемою в усьому світі. Епідемія ожиріння особливо очевидна в індустріалізованих 

країнах, де багато людей ведуть сидячий спосіб життя і їдять "зручну" їжу швидкого 

приготування, яка повна високою кількістю калорій і не містить харчової 

цінності.  Актуальність даної теми обумовлена не тільки широкою поширеністю ожиріння, а 

також і дефіциту вітаміну D. 

Мета дослідження. Вивчення рівня вітаміну D у плазмі крові та його вплив на параметри 

метаболічного статусу у дітей і підлітків. 

Матеріали і методи. У дослідження включено 15 пацієнтів з первинним ожирінням у віці 10-

17 років (середній вік — 13,6 років).  Діагноз ожиріння ставиться тоді, коли маса тіла 

перевищує норму більше, ніж на 10%. Критеріями виключення стали: ожиріння внаслідок 

інших ендокринних захворювань, ожиріння внаслідок травм гіпоталамо-гіпофізарної ділянки, 

ожиріння внаслідок генетичних хвороб. По тяжкості ожиріння виділялися підгрупи з ІМТ <3 

і >3. Забезпеченість вітаміном D оцінювалася за його рівнем в плазмі крові 

(імуноферментним методом). 

Результати дослідження. Кількість дітей з ожирінням та ІМТ > 3 становила 3 особи (16,6%), 

з ІМТ < 3-12 осіб (83,4%). Зниження рівня вітаміну D діагностовано у 94,4% пацієнтів з 

ожирінням (14 дітей). З них у 5 пацієнтів (29,4%) мала місце недостатність вітаміну D (20-29 

нг/мл), у 8 пацієнтів (47 %) — дефіцит (10-19 нг/мл), у 1 пацієнта (23,6 %) — виражений 

дефіцит(‹0 нг/мл). Згідно з отриманими даними інсулінорезистентність мала місце у 58,8% 

пацієнтів з ожирінням і зниженням забезпеченості вітаміном D, а гіперінсулінемія у 41,2%. 

Установлені наступні порушення ліпідного обміну: гіперхолестеринемія-34,4%, зниження 

ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) — 52,9%, гіпертригліцеридемія — 11,9%. 

Висновок. З огляду на все це, ми розуміємо, що вітамін Д важливий не тільки в період 

раннього дитинства, але і більш старшим дітям, підліткам, так і дорослим людям. Порушення 

вуглеводного обміну було встановлено у 16,6% дітей та підлітків з ожирінням та зниженням 

забезпеченості вітаміном D, інсулінорезистентність мала місце більш ніж у половини (58,8%) 

пацієнтів, гіперінсулінемія у 41,2% пацієнтів. Порушення ліпідного обміну широко 
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представлені у дітей і підлітків з ожирінням і зниженням забезпеченості вітаміном D: 

гіперхолестеринемія і тригліцеридемія у третини пацієнтів (34,4%), зниження ЛПВЩ у 

половини осіб (52,9%). 

Гусарчук А. В. 

ПРИЧИНИ ВІДМОВ ВІД ВАКЦИНАЦІЇ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ 

(ЗА ДАНИМИ АНОНІМНОГО АНКЕТУВАННЯ МАТЕРІВ) 
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Актуальність. Попередження хвороб є головною метою системи охорони здоров’я. В будь-

якому випадку краще попередити захворювання, ніж лікувати його. Вакцини допомогають 

попередити інфекційні хвороби та рятують життя. Якщо дитині не буде проведена 

вакцинація то організм може бути недостатньо сильним для перемоги над інфекцією і це 

може призвести до тяжких наслідків. В даний час не втрачає актуальності проблема відмови 

від вакцинації, що безпосередньо обумовлює високий ризик виникнення спалахів гострих 

інфекційних захворювань.  

Мета дослідження: по даним анонімного анкетування, виявити найбільш часті причини 

відмови батьків від обов’язкових профілактичних щеплень у дітей першого року життя, які 

узгоджено згідно календаря щеплень в Україні №958 від 23.04.2019.  

Матеріали і методи. Проведено анонімне анкетування 50 матерів дітей першого року життя, 

які оформили відмову в письмовому виді від планової імунізації в ЦПМСД КМУ «ДТМО» 

амбулаторія №5 м. Краматорськ. 

Результати. Найбільш частими причинами відмови були: сумнів батьків в ефективності 

вакцин (30,0%), відмова з релігійних міркувань (20,0%), обтяжений сімейний аллергоанамнез 

(18,0%), сумнів в якості імунобіологічного препарату і необхідності його введення (10,0%), 

боязнь ускладнень (8,0%), негативна інформація про вакцинації в ЗМІ (8,0%), наявність у 

дитини вроджених захворювань (6,0%).  

Висновки. Найгірше, що може зробити людина, коли у доступі є вакцина, відмовитись від 

неї. Адже вакцинація є одним із найбільш ефективних способів захисту від смертельно 

небезпечних хвороб. Через відмову від щеплень суспільство втрачає колективний імунітет, а 

це означає, що під загрозою невиліковної смертельної хвороби опиняються, наприклад, усі 

маленькі діти в період від народження до першого щеплення (в 12 місяців від кору), які не 

мають вродженого, отриманого від батьків, імунітету. Необхідна ефективна стратегія на 

державному рівні по доказовому і аргументованому навчанню батьків значенням 

імунопрофілактики для здоров'я дітей та нації, а також підвищення відповідальності 

медичних працівників за якість інформації, яка стосується вакцинації.  
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Актуальність. Застосування сучасних фотокомпозиційних матеріалів дає змогу майже в 

повному обсязі відновлювати або покращувати естетичні і функціональні властивості 

природних зубів.Однією з оптичних характеристик твердих тканин зубів є флуоресценція, 

інтенсивність якої залежить від віку пацієнта, групової приналежності зубів, ділянки 

коронкової частини тощо. Визначення цього ефекту в різних фотокомпозиційних матеріалах 

дозволить з більшою мірою прецизійності підходити до вибору фотокомпозитів під час 

лікування окремих пацієнтів  і прогнозовано підвищити естетичні властивості реставрації.    

Мета. Вивчити інтенсивність ефекту флуоресценції різних фотокомпозиційних матеріалів 

шляхом комп’ютерного аналізу стандартизованих зразків. 

Матеріали і методи. Для дослідження було виготовлено 15 зразків у формі куба з довжиною 

грані 8 мм, які моделювали з використанням жорсткого силіконового шаблону. З метою 

вивчення були обрані наступні реставраційні матеріали: Filtek Ultimate, 3MESPE, відтінки 

А2Е, А3Е, А2D; Filtek Z250, 3MESPE, відтінки А2, А3, UD; Gradia Direct Anterior, GC, 

відтінки А2, А3, АО2; Charisma Smart, Heraeus Kulzer, відтінки А2, А3, Dentine; та Herculite 

XRV Ultra, Kerr, відтінки Enamel A2, A3, Dentin А2. Зразки фотографували в затемненому 

приміщенні у світлі джерела ультрафіолетового випромінювання. Отримані зображення 

аналізували в програмному середовищі Color Code Picker та визначали насиченість біло-

блакитного світіння зразка за шкалою HSL. 

Результати. В результаті дослідження встановлено, що найвищі значення інтенсивності 

флуоресценції мали зразки, виготовлені з дентинних відтінків фотокомпозиційних 

матеріалів. Так, відтінок UD фотокомпозита Filtek Z250, 3M ESPE, отримав показник 26. 

Флуоресценція відтінку Dentine матеріалу Charisma Smart, Heraeus Kulzer, складала 43. 

Майже в 2 рази вищими були значення інтенсивності дентинних відтінків A2D Filtek 

Ultimate, 3M ESPE, Dentine A2 Herculite XRV Ultra, Kerr, та АО2 фотокомпозита Gradia Direct 

Anterior, які визначали на рівні 67, 79 і 86, відповідно. Флуоресценція відтінків А2 і А3 

фотокомпозита Filtek Z250, 3M ESPE, була однаковою і складала 17. Схожі показники мали 

відтінки А2 і А3 матеріалу Charisma Smart, Heraeus Kulzer, які визначали на рівні 24 і 22. 

Відтінки А2Е та А3Е нанофотокомпозита Filtek Ultimate, 3M ESPE, мали значення 48 і 46. 

Вищим ефект флуоресценції виявився у зразків з матеріалу Herculite XRV Ultra, Kerr, 

показники яких дорівнювали 58 і 55. Інтенсивність біло-блакитного світіння зразків 

фотокомпозита Gradia Direct Anterior, GC, перевищувала аналогічні показники інших 

матеріалів та складала 61 і 60 для відтінків А2 і А3, відповідно. 

Висновки. Інтенсивність флуоресценції зразків фотокомпозитів суттєво відрізняється, що 

вимагає диференційованого підходу до вибору реставраційного матеріалу, з урахуванням 

ступеня вираженості цього ефекту в тканинах відновлюваних та симетричних зубів. 

 

Дворнікова І. Д. 

ЧАСТОТА АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ СЕРЕД ДІТЕЙ МІСТА МАРІУПОЛЯ 

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. О. В. Тимошина 

 

Актуальність. Найгострішою екологічною проблемою м. Маріуполя є значне забруднення 

атмосферного повітря викидами промислових підприємств. Основними компонентами, що 

забруднюють атмосферне повітря є пил усіх фракцій, аміак, фенол, формальдегід, оксид 

вуглецю і сірководень. Від стану повітряного середовища безпосередньо залежить зростання 

алергічних захворювань серед дитячого населення, у тому числі на алергічний риніт. 
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Мета дослідження. Встановити взаємозв'язок між частотою захворювання на алергічний 

риніт та рівнем забруднення атмосферного повітря у дітей, що проживають у м. Маріуполі.  

Матеріал та методи дослідження. Дослідження випадків алергічного риніту проводилися на 

базі дитячого пульмонологічного відділення КЗ «МСЧ працівників ДМФ» № 9 та 

отоларингічного відділення Комунального некомерційного підприємства Маріупольської 

міської ради «Маріупольська міська лікарні №1».  

Результати дослідження.  Вивченню підлягали дані за період з 01.01.19 р. по 31.12.19 р. 

Серед усіх звернень за 2019 рік у дитяче пульмонологічне відділення та отоларингічне 

відділення міської лікарні № 1 з патологією ЛОР-органів та захворюваннями 

бронхолегеневої системи діагноз - алергічний риніт мав місце у 75% хворих. Цей показник є 

значно вищім у порівнянні зі статистичними даними за минулі роки в м. Маріуполі (2018 р – 

62%) та відсотком захворюваності на алергічний риніт у мешканців більш екологічно 

сприятливих міст (51%). Значна кількість дітей, особливо тих, що мешкають у  

Центральному або Кальміуському районах міста, мають супутні алергічні захворювання 

(атопічний дерматит, бронхіальна астма) або обтяжений анамнез (кропив'янка, ексудативно-

катаральний діатез, набряк Квінке). У більшості дітей (83%)  при лабораторному дослідженні 

крові встановлюється підвищений  рівень Ig E та еозинофілів. При цитологічному 

дослідженні мазка, узятого зі слизової оболонки носа, виявляються еозинофіли у 74%. У 80% 

дітей діагностується дисбіоз кишківника. Як ускладнення алергічного риніту, може виникати 

поляінфекції. При вираженій обструкції носових шляхів виникає порушення аерації і 

дренування біляносових пазух і прохідності євстахієвої труби, що призводить до виникнення 

головного болю і болю у вухах. При цьому хворі часто скаржаться на зниження слуху, а 

також тріск у вухах, особливо при ковтанні. У дітей цілорічний алергічний риніт призводить 

до розвитку рецидивуючого серозного середнього отиту і дисфункції євстахієвої труби.    

Висновок. У результаті проведеного дослідження, було встановлено взаємозв’язок між 

погіршенням екологічної ситуації в м. Маріуполі та збільшенням кількості випадків 

алергічного риніту в дітей. Це є актуальною проблемою громади міста і суспільства в цілому 

та матеріалом для детального вивчення у зв’язку зі зростанням частоти,  важкості ускладнень 

і необхідності хірургічного лікування. 

 

Дейнека Ю. В. 

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ І ОФТАЛЬМОПАТІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини №1 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. М. Верзілов 

наук. керівник – к. мед. н., асист. Ю. О. Потапов 

 

Вступ. Офтальмопатії на різних етапах перебігу запальних захворювань суглобів 

зустрічаються понад у 37% хворих. Актуальність даної проблеми обумовлена тим, що 

ступінь ураження очей визначає ступінь активності патологічного процесу та його 

агресивність. 

Мета роботи. Вивчити частоту розвитку і характер перебігу ураження очей у хворих 

артритом − ревматоїдним (РА), ювенільним ідіопатичним (ЮІА), реактивним хламідійним 

(РХА), псоріатичним (ПА), анкілозивним спондилітом(АС). 

Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 448 хворих. Пацієнтам проводили 

рентгенологічне і УЗ-дослідження периферичних суглобів, крижово-клубового з̓ єднання і 

хребта, двохенергетичну рентгенівську остеоденситометрію проксимальних відділів 

стегнових кісток, досліджували гостроту зору, проводили кератопахіметрію, 

кератотопографію, біомікроскопію і офтальмоскопію. 
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Результати. Офтальмопатія на різних етапах перебігу запального захворювання суглобів 

виявили в 37% хворих у вигляді увеїту, склериту, кератиту, глаукоми, катаракти і кон ̓

юктивіту. Розвиток офтальмії у хворих з РА визначають такі прояви перебігу хвороби, як 

ураження гомілковостопних суглобів, дигітальний артеріїт, пневмопатії, периферичні 

полінейропатії, внутрішньосуглобові хондромні тіла і тіла Пеллогрі-Штайді; при ЮІА – в 

процес втягуються верхньощелепні, тазостегнові і крижово-клубове з̓ єднання , серозити та 

асептичні некрози кісток; при РХА – спондилопатії, ентезопатії, кардіопатії та нефропатії; 

при ПА – форма шкірного псоріазу, тендовагініти, ентезопатї і асептичні некрози кісток , при 

АС – артрит гомілковостопних і літьових суглобів, шкірні і ниркові синдроми, 

субхондральний склероз, остеокістоз, інтраартикулярні кальцинати. Патологія очей у хворих 

з РА тісно пов’язана з інтегральними клінічними ознаками перебігу хвороби, визначає 

ступінь активності патологічного процесу, темпи прогресування артриту, частоту ураження 

грудинноключичного і верхньощелепного суглобів, променево-зап̓ ясткових і ліктьових з ̓

єднань, ентезопатій, розвиток дигітального артеріїту, ураження скелетних м̓ язів, легень, 

системного остеопорозу, остеоузур, асептичних некрозів кісток і внутрішньо суглобових 

ходромних тіл. 

Висновок. Увеїт, склерит, глаукома і катаракта при ЮІА і РХА впливають на інтегральні 

клінічні ознаки перебігу хвороби, визначають ступінь активності патологічного процесу і 

патогенез екстраартикулярних проявів захворювання. Наявність офтальмопатії при псоріазі 

впливає на шкірну форму хвороби, інтегральні прояви суглобового синдрому, темпи його 

прогресування , рентгенологічну стадію артриту, частоту ураження верхньощелепних, 

ліктьових і гомілковостопних суглобів. 

 

Демченко А. А. 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК ІІІ СТАДІЇ 

У ПАЦІЄНТА ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНОЇ НЕФРЕКТОМІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра анестезіології та інтенсивної терапії 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. О. М. Нестеренко 

наук. керівник –  к. мед. н., доц. Б. Б. Прокопенко 

 

Актуальність. Навіть невелике гостре зниження функції нирок асоціюється з несприятливим 

прогнозом захворювання. Госпітальна летальність у пацієнтів з гострим пошкодженням 

нирок (ГПН) варіює від 8% до 80 %, при необхідності в замісної ниркової терапії  

збільшується до 50-100 %. 

Мета. Демонстрація клінічного випадку та аналіз інформації з відкритих джерел щодо 

випадків ГПН.  

Матеріал та методи дослідження. Аналіз клінічного випадку ґрунтується на спостереженні 

70-річного пацієнта онкохірургічного відділення онкологічного диспансера КНП «Обласне 

територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ» з діагнозом Са правої нирки Т1аN0M0. 

При госпіталізації скарги на біль в поясниці праворуч, слабкість, лабораторні дослідження 

порушень функції нирок не виявили. Виконано радикальну нефректомію праворуч. Пошук 

інформації щодо аналізу випадку проводили в базах даних PubMed та BJA (British Journal of 

Anesthesia). 

Результати дослідження. В першу добу після операції при стабільної гемодинаміки (АТ 

130/70-110/60 мм рт.ст.) добовий об’єм діурезу єдиної лівої нирки, що залишилась, знизився 

до 300 мл, темп діурезу (ТД) становив 0,2 мл/кг маси тіла/годину. На початок другої доби АТ 

знизився до 90/60 мм рт.ст.,  при цьому по лабораторним даним Нв 111 г/л, Нт 0,28 л/л, 

загальний білок 57 г/л. Корекція інтенсивної терапії (в/в кристалоїдні розчини 800 мл, розчин 
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бікарбонату натрію, альбуміну, преднізолон) дозволила збільшити ТД до 0,45 мл/кг маси 

тіла/год з діурезом 800 мл за другу добу. Рівень креатиніну крові зростав до 5 доби до 

максимального рівня 340 мкмоль/л, що відповідало ІІІ стадії ГПН. У подальшому на фоні 

поліурії більше 2000 мл/добу рівень креатиніну крові знизився до 119 мкмоль/л. Через 2 

тижня після оперативного втручання пацієнта у задовільному стані було виписано. При 

контрольному огляді через 1 місяць скарг на органи сечовиділення не було, добовий діурез 

становив 1,8 л, креатинін 109 мкмоль/л. 

Висновки. Своєчасна діагностика ГПН з відповідною корекцією  інтенсивної  терапії 

дозволила відновити функцію нирок пацієнта без застосування гемодіалізу з послідуючим 

його одужанням.  

 

Демченко А. А. 

МАНІФЕСТАЦІЯ ГОСТРИХ ЛЕЙКОЗІВ У ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. Л. В. Михайлова 

 

Актуальність. За даними літератури, онкогематологічна захворюваність у дітей і підлітків в 

Україні в даний час стрімко зростає. Термін діагностики гострих лейкозів (ГЛ), їх варіанти, 

призначення терапії і вік дитини, в значній мірі визначають перебіг і прогноз захворювання. 

Питання своєчасної діагностики онкогематологічних захворювань складні з огляду на те, що 

їх первинні симптоми ховаються під «масками» інших хвороб. Тому, вивчення початкового 

періоду захворювання має важливе практичне значення. 

Мета. Вивчити особливості клінічного перебігу ГЛ у дітей в період маніфестації 

захворювання з виявленням основних синдромів «масок». 

Матеріали та методи. Об'єктом дослідження стали діти молодшого віку з ГЛ, що 

знаходяться на лікуванні КМУ «ДТМО» м Краматорська в період 2015-2018рр, з діагнозами, 

що приховують розвиток основного захворювання. 

Результати дослідження. В результаті ретроспективного вивчення 11 історій хвороб дітей, 

які спостерігались в ДТМО Краматорська з ГЛ виявлено, що пік захворювання припадає на 

вік від 2 до 5 років, з поступовим зменшенням числа захворювань у віці 7 років і старше. 

Гострий лімфобластний лейкоз був діагностований у 9 дітей (81,8%) На частку гострого 

мієлобластний лейкозу довелося 3 випадки (27,2%). У клінічній картині спостерігалися: 

синдром інтоксикації-практично у всіх пацієнтів, оссалгіі- у 4 (36,3%), гепатоспленомегалія - 

у 5 пацієнтів (45,5%), катаральні явища спостерігалися у 8 пацієнтів (72,7%), лімфаденопатія 

- у 3 (27,2%), петехіальний висип у 1 пацієнта, що склало 9%. Аналіз лабораторних даних 

виявив: анемію, відносну нейтропению і лімфоцитоз, тромбоцитопенію, лейкоцитоз і 

лейкопенію, збільшення ШОЕ. У 61% обстежених дітей в периферичній крові були виявлені 

бластні клітини. Біохімічне дослідження крові виявило підвищення вмісту ЛФ, АсАТ, АлАТ. 

Перелік діагнозів - «масок» включає: гострі респіраторні захворювання (у 43%), пневмонію 

(32%), інфекційний мононуклеоз (7%), 10% -інші діагнози. 

Висновки. ГЛ у дітей раннього віку не мають патогномонічной клінічної симптоматики і 

характеризуються поліморфізмом неспецифічних симптомів. Маніфестація захворювання у 

дітей найчастіше протікає під «масками», такими як: гостра респіраторна інфекція, 

пневмонія, інфекційний мононуклеоз. Раннє виявлення лейкозу сприяє своєчасному 

адекватному лікуванню, що покращує прогноз для дитини. 
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Дика Є. С., Жаботинська Ю. А., Сергунін І. В. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ 

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

наук. керівник – к. мед. н., доц. В. М. Гусєв 

 

Актуальність. Перспективним напрямком сучасної хірургії є поліпшення шляхів з’єднання 

тканин, зокрема, розвитку шовного матеріалу, призначеного для цього. Незважаючи на 

створення і застосування нових хірургічних ниток, частота післяопераційних раневих (у 

першу чергу гнійних) ускладнень не має схильності до скорочення, що призводить до 

великих економічних і соціальних втрат. Однією з умов правильно виконаної операції є 

можливість домогтися швидкого загоєння рани, забезпечення косметичного ефекту, а також 

попередження розвитку післяопераційних ускладнень. 

Мета. Вивчення властивостей та порівняльна характеристика, виявлення переваг і недоліків 

шовного матеріалу, який використовується в акушерсько-гінекологічній практиці. 

Матеріали та методи. Аналіз вітчизняних та іноземних літературних джерел з даної 

проблематики. 

Результати. Результати наукових досліджень з даної проблематики суперечливі, а іноді 

протилежні. Проте, з появою в останні роки на арені різноманіття шовного матеріалу 

заставило деяких науковців переглянути свої висновки. Доволі широке застосування кетгуту 

в акушерській практиці дозволяє нам провести аналіз його властивостей з сучасними 

матеріалами на прикладі VICRYL. Кетгут є найбільш реактогенним з усіх шовних матеріалів, 

що використовуються в даний час, на який отримано анафілактичну реакцію. 

Експериментально доведено, що при використанні кетгуту достатньо 100 мікробних тіл 

Staphylococcus, щоб викликати загоєння рани. Навіть при відсутності мікробів при 

використанні кетгуту можливий асептичний некроз тканини. В середньому даний шовний 

матеріал розсмоктується протягом 3 тижнів, але ці терміни можуть варіювати від 2 днів до 6 

місяців. У той же час, протягом перших п'яти днів нитка втрачає до 90% своєї міцності. До 

того ж, якщо порівнювати нитки однакового діаметру, то міцність кетгуту менша, ніж 

синтетичного шовного матеріалу. VICRYL набагато міцніший за кетгут, що здатен викликати 

незначну тканину реакцію. Має строго визначені, близькі до оптимальних терміни втрати 

міцності та розсмоктування. VICRYL втрачає до 80% міцності на протязі 2 тижнів, що може 

розглядатися як один із найважливіших показників, тоді як остаточне розчинення ниток 

триває протягом 2-3 місяців після операції. Можливість народжувати в майбутньому через 

природні пологові шляхи також залежить від кількості рядів, накладених при операції на 

матці, що в свою чергу залежить від міцності матеріалу, оскільки витончення рубця 

асоціюється з більшою імовірністю розриву матки у разі спроби вагінальних пологів після 

попереднього хірургічного втручання. Тому для зменшення ризику ускладнень пропонується 

застосування поліамідної синтетичної нитки. В майбутньому це призведе до високого 

відсотка повторного народження природним шляхом. 

Висновки. Таким чином, треба сказати, що шовний матеріал типу VICRYL ближче за своїми 

властивостями відповідає вимогам «ідеального шовного матеріалу» і може бути 

використаний практично в усіх областях хірургічних втручань в акушерсько-гінекологічній 

практиці.  
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Дробишенец Л. С., Мішина Е. В. 

ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ І РИЗИК СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТІВ 

ВУЗІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. О. І. Осокіна 

наук. керівник – д. мед. н., проф. О.  І. Осокіна 

 

Вступ. Територія проведення ООС, є місцем впливу на психіку людини потужних 

стресогінних факторів, пов'язаних зі збройним конфліктом. Реакцією на стрес виступає 

депресія. Вивчення поширеності депресії в студентському середовищі, її впливу на рівень 

соціального функціонування та якості життя студентів, а також пов'язаний з нею ризик 

суїцидальної поведінки є одним з пріоритетних і маловивчених напрямів в психіатрії. 

Мета дослідження - виявлення депресивних розладів і ризику суїцидальної поведінки у 

студентів вузів, які проживають на території проведення ООС. 

Матеріали і методи. У дослідження були включені дані анонімного анкетування 203 

студснтів ДДМА (Донецька Державна Машинобудівна Академія) і ДНМУ (Донецький 

Національний Медичний Університет) (101 юнак і 102 дівчини). Дослідження проводилося за 

допомогою методики оцінки ризику суїцидальної поведінки, розробленої М. В. Горської, і 

шкала виявлення депресії Е. Бека. Середній вік обстежених респондентів склав 21 +- 1рік. 

Результати дослідження. Згідно з результатами за опитувальником Е. Бека симптоми 

легкої депресії мали місце у 22% юнаків і 14% дівчат ДДМА і у 24% юнаків і 4% дівчат 

ДНМУ. Помірна депресія спостерігалася у 6% юнаків ДДМА і 5% юнаків ДНМУ, в той час 

як серед обстежених дівчат обох вузів не було виявлено симптомів депресії, відповідної 

помірного рівня. Вираженою депресія була у 7% обстежених дівчат ДДМА і була відсутня 

серед юнаків ДДМА і ДНМУ. Результати дослідження за методикою М. В. Горської 

показали, що високий рівень схильності до суїцидальної поведінки має місце у 8% юнаків 

ДДМА і 11% юнаків ДНМУ, серед дівчат ДДМА 18%, а в ДНМУ-34%. 80% опитаних юнаків 

ДДМА і 85% юнаків ДНМУ мали певний ризик суїцидальної поведінки, у дівчат ДДМА цей 

показник становив 73%, а у дівчат ДНМУ-30%. Була відсутня схильність до суїцидальної 

поведінки тільки у 12% юнаків ДДМА і 3% ДНМУ. Серед дівчат ДДМА цей показник 

дорівнював 9%, а у дівчат ДНМУ-36%. 

Висновки. 1. Студенти ВНЗ, які проживають на території збройного конфлікту, є вразливою 

категорією населення у відношенні депресивних розладів. 2. Більше половини обстежених 

студентів мали легкі депресивні симптоми, а у деяких була виявлена більш виражена 

симптоматика, що могло свідчити про клінічно виражені форми патології. 3. Серед студентів 

вузів на території проведення ООС сил виявлено загрозливо великий відсоток учнів, що 

мають ризик суїцидальної поведінки. 4. Отримані нами дані показали, що студенти 

Донецької області екстремально потребують отримання психологічної, а в ряді випадків і 

психіатричної допомоги.  

 

 

Дубовик А. О. 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ БОЛЮ У НОВОНАРОДЖЕНИХ У РАННЬОМУ 

НЕОНАТАЛЬНОМУ 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 – асист. В. В. Кривошеєва 
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Актуальність. З перших хвилин життя новонароджений стикається з великою кількістю 

медичних маніпуляцій. І якщо серед доношених відносно здорових немовлят ці маніпуляції 

обмежуються малоінвазивними втручаннями, то недоношені та діти із вродженою чи 

набутою патологією часто потребують лікування, пов’язаного з великою кількістю процедур, 

реанімаційних заходів, які супроводжуються великим больовим навантаженням. Так на нову 

ланку поставлено питання розробки адекватних методів оцінки та профілактики болю серед 

новонароджених різного гестаційного віку та стану здоров’я.  

Мета: провести аналіз необхідності застосування основних методів оцінки болю серед 

новонароджених.  

Результати. Довгий час існувала думка, що новонароджені не здатні адекватно сприймати 

фізичний біль, тому як правило користь від виконаної медичної маніпуляції мала вище 

значення ніж емоціональна реакція дитини. Однак, за останні десятиліття вдалось отримати 

докази сприйняття новонародженим больового подразнення та виявити закономірність між 

відсутністю терапії болю та збільшенням  кількості патологічних станів у неонатальному 

періоді.  Треба зазначити, що засоби, якими новонароджена дитина може повідомити про 

біль дуже обмежені, і проявляються поведінковими реакціями.  

Однак у той же час, відсутність подібної реакції не може виключати наявність болю. 

Крім того серед основних больових реакцій новонародженого виділяють фізіологічні та 

нейроендокринні. Важливо, що поведінкові реакції більш показові та мають більшу вагу 

серед інших. Для оцінки болю в неонатології, використовують шкали, в основі яких, 

передусім, лежить зовнішній огляд новонародженого. Так профіль болю PIPP є валідною 

системою оцінки болю у недоношених новонароджених та дає можливість оцінити стан 

дитини за такими критеріями: гестаційний вік, поведінковий статус, підвищення АТ, ЧСС, 

вираз обличчя та сон;огляд проводиться впродовж 15 секунд;оцінку проводять під час 

процедур та у післяопераційний період;шкала є надійною, дієвою, клінічна корисною та 

добре відомою.  

Для доношених новонароджених використовують шкалу болю NIPS вона оцінює 

вираз обличчя, плач, ЧСС, рухи кінцівок та збудження;оцінку проводять під час виконання 

процедур;шкала є надійною та дієвою. Систему підрахунку DAN застосовують для оцінки 

гострого та хронічного болю за виразом обличчя, рухами кінцівок та криком;оцінка 

здійснюється під час процедур;система є надійною та дієвою. Також серед підтверджених 

шкал болю  виділяють систему кодування обличчя NFCS, шкали N-PASS, CRIES та 

КОМФОРТ які мають своє значення в окремих клінічних випадках. 

Висновок. З огляду на здобуту інформацію, стає очевидним, що не один з існуючих 

алгоритмів не може задовольнити усі потреби оцінки болю в новонароджених різного 

гестаційного віку та стану здоров’я. Крім того для оцінки інтенсивності гострого і хронічного 

болю необхідні додаткові дослідження, які дадуть змогу диференціювати реакцією на 

больовий та стресовий подразники. Важливим стає вивчення немедикаментозних шляхів 

знеболення. 

Євглевська І. О., Левченко  Н. П. 

ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ НЕОНАТАЛЬНОЇ ЖОВТЯНИЦІ 

НОВОНАРОДЖЕНИХ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ МАТЕРІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. О. О. Мельник 
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Актуальність. Незважаючи на безліч досліджень, проведених в різні роки у вивченні причин 

виникнення жовтяниці у новонароджених, актуальність даної проблеми не 

зменшується.Перебіг гіпербілірубінемії у новонароджених все частіше з високим рівнем 

білірубіну в сироватці крові і набуває затяжного перебігу.Причинами цього називають: 

погіршення стану здоров'я жінок ,низький соціальний рівень,у жінок,які своєчасно не 

отримали антирезусний імуноглобулін, інфікування плода під час вагітності,  збільшення 

частоти патологічних пологів, низький рівень здоров'я самого новонародженного та ін. 

несприятливих  чинників.   

Мета дослідження. Проведення аналізу захворюваності гемолітичної жовтяниці 

новонароджених і методи їх корекції. Вивчення зв'язку неонатальної жовтяниці 

новонароджених зі здоров'ям матері, характером перебігу вагітності та пологів. 

Матеріали і методи дослідження. Проведено ретроспективний аналіз карт породіль, у яких 

народилися немовлята з неонатальною жовтяницею. 

Результати. На базі МТМО «Здоров'я дитини і жінки» Маріуполя за 2019 рік було 

народжено 1349 малят. У 28 новонароджених була діагностована  неонатальна жовтяниця, 

що склала 2.05% від всіх народжених в цьому році. 9 (32.14%) з них народилися шляхом 

Кесарева розтину. У 5 (17.86%) породіль була негативна група крові по Rh- фактору, у 

7(25.0%) за груповою несумісністю. У 3 (10.71%) відзначалося обвиття  пуповини навколо 

шиї  плоду. У 4 (14.3%) -  прееклампсія середнього ступеня важкості. У 7 (25.0%) анемія 1-2 

ступеня. З обстеженої групи переважали жінки у віці більше ніж 30 років 16(57.14%).У 6 

(21.42%) пацієнток кількість вагітностей складало 3-4. В 100% випадків проводився 

моніторинг рівня білірубіну крові новонароджених.В усіх випадках жовтяниці 

новонароджених основним методом лікування була фототерапія. 3 них 27 (96.43%)- 

позитивна динаміка на третій день , 1 (1.57%) - на п'ятий. Замінне переливання крові 

новонародженому проводилося в 1 випадку. 

Висновок. Результати показали, що лікування  методом фототерапії є  найефективнішим 

методом лікування малят. Жовтяниця новонароджених найбільш частіше спостерігалася у 

дітей від матерів віком старше 30 років, народжених від повторних вагітностей, при 

наявності  патології вагітної і плода , різних захворювань в анамнезі та характеру перебігу 

пологів. Своєчасна постановка на облік в жіночу консультацію, повне обстеження та 

виявлення чинників ризику з боку матері і дитини, проведення сан.просвіт роботи з 

вагітними,  веде до зниження ризику появи  неонатальної  жовтяниці новонароджених. 

Єременко А. В. 

РЕТИНОПАТІЯ НЕДОНОШЕНИХ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. О. О. Мельник 

 

Актуальність. Ретинопатія недоношених є найбільш динамічно розвинутою проблемою 

дитячої офтальмології, що займає провідне положення серед причин дитячої сліпоти, яке 

залишається в центрі уваги всього світу вже кілька десятиліть. 

Мета дослідження. Вивчити та відзначити фактори, які впливають на розвиток ретинопатії у 

недоношених дітей, тим самим знизити захворюваність у новонароджених даною патологією. 

Матеріали та методи. Для досягнення мети використовувались статистичні данні, а також 

аналіз спеціалізованої медичної вітчизняної і зарубіжної літератури.  

Результати. Щороку близько 15 млн дітей народжуються передчасно (≈7% недоношених в 

Європі, 60% в країнах Африки та Південної Азії). 1,1 млн недоношених дітей помирають від 

ускладнень, пов'язаних з передчасними пологами (11% - дітей з масою менш як 1500 г). 
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Ретинопатія недоношених(РН) - важке вазопроліферативне захворювання, в основі 

патогенезу якого лежить незрілість структури сітківки та незавершеність її васкуляризації на 

момент передчасних пологів. До провідних факторів ризику РН відносять малий гестаційний 

вік і низьку масу тіла при народженні, хоча тригером ретинопатії вважається 

мультифакторний вплив на процес розвитку ретинальної судинної системи. Тому причинами 

також можуть бути внутрішньоутробна затримка розвитку плода, виражені коливання 

оксигенації, важкі внутрішньоутробні інфекції та інші. V. Seiberth повідомляє, що частота 

розвитку РН в залежності від маси тіла при народженні становить: до 1000 г - 67%, 1000-1200 

г - 35%, 1250-1500 г - 19%, 1500-2000 г - 10%, а при вазі 2000-2500 г - 1%. За даними ВООЗ 

50 тис. дітей у всьому світі щорічно стають сліпими внаслідок РН. Показники широко 

варіюють між країнами та багато в чому пов'язані з рівнем соціально-економічного розвитку 

та якістю надання медичної допомоги, складаючи 41,3% у розвинених країнах і 28,1% у 

країнах, що розвиваються. За словами Барінова Ю., завідувача відділення дитячої 

офтальмології та мікрохірургії ока київського "Охматдиту", в Україні, на 20 тис 

недоношених дітей щорічно, у 4 тис може відбутися відшарування сітківки, у тисячі з яких в 

результаті розвивається РН. До уваги, частота розвитку РН серед групи ризику в Канаді 

становить 40,4%, в США - 18,8%, у Швеції - 24,1%, Китаї - 17,8%. Діагностика РН на ранніх 

стадіях складна у зв'язку з труднощами застосування офтальмологічних методів дослідження, 

обмеженістю, морфофункціональною незрілістю. Аномальний ріст судин часто знижується 

спонтанно, але приблизно у 4% тих, що вижили з вагою при народженні <1 кг прогресує і 

супроводжується відшаруванням сітківки та втратою зору. Серед дітей з вилікуваною 

ретинопатією недоношених спостерігається вища частота міопії та косоокості. 

Висновок. Не зважаючи на сучасні досягнення офтальмології, ретинопатія недоношених 

продовжує залишатися найскладнішою патологією органу зору у дітей. Для забезпечення 

сприятливих результатів захворювання, що визначають якість життя недоношених дітей, 

необхідний комплексний підхід до профілактики та корекції порушень зору у дітей різного 

віку, які перенесли ретинопатію недоношених, організації їх довічного диспансерного 

спостереження, індивідуального підходу до медичної і соціальної реабілітації. 

Єрьоміна Т. О. 

ЕНДОМЕТРІОЗ ЯК ФАКТОР БЕЗПЛІДНОГО ШЛЮБУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. каф. –  д.мед.н., професор Астахов В.М. 

науковий керівник – асистент Шевченко Є.О. 

 

Актуальність питання. Ендометріоз - дисгормональне, імунозалежне захворювання з 

генетичною схильністю, що характеризується доброякісним розростанням тканини, за 

морфологічними ознаками схожої на ендометрій за межами матки. Після запальних 

захворювань геніталій і лейоміоми матки ендометріоз займає третє місце в структурі 

гінекологічних захворювань і уражує 15–50 % жінок репродуктивного віку, 30–40 % хворих з 

цією патологією мають безпліддя. При цьому середній вік пацієнток становить 28 років. 

Відповідно до сучасних уявлень про природу ендометріозу вважається, що це поліетіологічне 

захворювання із залученням генетичних, ендокринних та імунних механізмів. 

Мета роботи. Виявити закономірний зв’язок між ендометріоїдною хворобою у жінок 

репродуктивного віку та розвитком безпліддя. 

Матеріали і методи. Всього обстежено 36 жінок, у яких згідно з анамнезу (безпліддя від 3 до 

9 років) і первинного огляду був запідозрений ендометріоз. Вік пацієнток коливався від 25 до 

38 років. Всім пацієнткам проводили традиційні клінічні дослідження, УЗД ОМТ. Для 
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верифікації діагнозу було рекомендовано обов'язкове застосування ендоскопічних методів 

діагностики (лапароскопії, гістероскопії). 

Результати дослідження. При гінекологічному огляді в області промежини і піхви, а також 

шийки матки патології не виявлено. При бімануальному дослідженні: у 9 (25%) пацієнток 

виявлено матку кулястої форми, у 13 (36,1%) - хворобливість в гіпогастральній області і 

області придатків, у 15 (41,6%) жінок діагностовано збільшення яєчників з обох сторін, а у 3 

(8,3%) - тільки зліва. Після проведення ехографії у 16 (44,4%) пацієнток виявлено аденоміоз, 

у 10 (27,7%) - ендометріоз яєчників. Під час проведення лапароскопії у всіх 36 пацієнток 

виявлено ендометріоз, який був підтверджено гістологічним дослідженням. При лапароскопії 

виявлялися ендометріоїдні («шоколадні») кісти, сполуковий процес у малому тазу. Під час 

проведення клінічного обстеження ендометріоз у «чистому» вигляді - як єдиний фактор 

безпліддя виявлено у 20 (55,5%) жінок, а ендометріоз у поєднанні з іншими факторами 

безпліддя - у 15 (41,6%) пацієнток. Екстрагенітальний ендометріоз – не було виявлено. За 

поширенням ендометріоз поділився: у 19 (52,7%) жінок виявлено зовнішній генітальний 

ендометріоз III ступеня, III-IV ступеня - у 2 (5,55%), вузлова форма аденоміозу - у 5 (13,8%), 

вогнищева – у 5 (13,8%) і дифузна - у 5 (13,8%) пацієнток. Зовнішній ендометріоз в 9 (25%) 

випадках поєднувався з аденоміозом. 

Висновки. Таким чином досліджуючи жінок із безпліддям, вдалося визначити, що пацієнтки 

мають різні форми ендометріоїдної хвороби (аденоміоз, кісти). Безпліддя на фоні 

ендометріозу характеризувалося запальними змінами в тазовій очеревині, розповсюдженим 

сполуковим процесом. 

Єряшева І. О., Мостовий А. Т. 

ЗНАННЯ ЩОДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА 

У ШКОЛЯРІВ МІСТА КРАМАТОРСЬКА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра стоматології № 1 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. Г. Центіло 

наук. керівник  – асист. Г. С. Вороніна 

 

Актуальність. Однією зі складових профілактики основних стоматологічних захворювань є 

індивідуальна гігієна порожнини рота. Відомо, що регулярне щоденне чищення зубів два 

рази на день знижує інтенсивність карієсу зубів від 20 до 40%. Однак, поряд з цим, дані 

останніх досліджень свідчать про незадовільний рівень гігієни порожнини рота у дітей. Це, у 

свою чергу, говорить про недостатню їх поінформованість щодо засобів та методів 

індивідуальної гігієни порожнини рота. 

Мета – оцінити рівень знань про засоби та методи індивідуальної гігієни порожнини рота у 

школярів м. Краматорська. 

Матеріали і методи. Було проведено анонімне анкетування 128 школярів 12 та 15 років 

щодо знань з індивідуальної гігієни порожнини рота. Серед респондентів було 65 дітей віком 

12 років (36 хлопчиків та 29 дівчаток) та 63 дитини 15 років (33 хлопчики та 30 дівчаток). 

Розроблена анкета містила 9 запитань з декількома варіантами відповідей. 

Результати досліджень. Аналіз результатів анкетування показав, що на запитання відносно 

частоти чищення зубів 40% дітей віком 12 років та 29% дітей 15 років відповіли, що чистять 

зуби лише 1 раз на день. На запитання з приводу тривалості чищення зубів 12% дітей 12 

років та 21% дітей 15 років відповіли, що чистять зуби протягом 1 хвилини, більше, ніж 70% 

дітей обох вікових груп відводять для цього 2-3 хвилини. Переважна більшість дітей (90%) 

використовують під час чищення мануальну зубну щітку середнього ступеня жорсткості. 

Поряд з цим, 12% дітей віком 12 років та 24% дітей 15 років не знали, щіткою якої 

жорсткості вони користуються. На запитання «Як часто ти змінюєш свою зубну щітку?» 26% 
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дітей 12 років та 41% дітей 15 років відповіли, що роблять це лише 1 раз на рік або на 

півроку. Найбільш популярними зубними пастами, що використовують діти для щоденної 

індивідуальної гігієни, виявилися «Колгейт» та «Лакалут», при цьому більш, ніж 75% дітей 

обох вікових груп не знали, чи містить їх зубна паста сполуки фтору. Також під час 

опитування з’ясувалося, що усі діти мають низький рівень знань з приводу додаткових 

засобів індивідуальної гігієни порожнини рота, а переважна більшість з них (понад 50%) 

використовують для цього зубочистки та ополіскувачі. Лише приблизно 20% щоденно 

застосовують зубну нитку (флос). На запитання «Як часто ти відвідуєш стоматолога?» були 

отримані відповіді, що тільки 11% дітей 12 років та 20% дітей 15 років роблять це двічі на 

рік, більшість опитаних (понад 45%) роблять це лише у разі виникнення болю та 

необхідності лікування. 

Висновки. Рівень знань щодо індивідуальної гігієни порожнини рота серед школярів м. 

Краматорська є доволі низьким. Це, у свою чергу, свідчить про необхідність проведення 

регулярної просвітницької роботи серед дітей. 

Єсакова М. В. 

ОРТОДОНТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ДИСТАЛЬНИМ ПРИКУСОМ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра стоматології № 1 

зав. кафедрою – проф. В. Г. Центіло 

наук. керівник – к. мед. н. С. І. Драмарецька 

 

Актуальність. Лікування пацієнтів з скелетної формою дистальної оклюзії залишається 

актуальною проблемою в сучасній ортодонтичній стоматології. Поширеність дистальної 

оклюзії серед інших аномалій зубощелепної системи в постійному прикусі, за літературними 

даними, становить 21,5%. Вибір методу ортодонтичного лікування пацієнтів з дистальним 

прикусом у подальшому впливає на кінцевий результат, а головне, на функцію зубощелепної 

системи та скроневонижньощелепних суглобів у подальшому. При корекції гнатичної форми 

зубощелепних аномалій у підлітків не можна застосувати ортогнатичну хірургію, так само і 

видалення постійних зубів призводить до деяких негативних наслідків формування 

зубощелепної системи. Тому постійно триває пошук найбільш ефективних методів 

лікування, але з меншою кількістю побічних явищ. 

Мета дослідження: Дослідження ротації оклюзійної площини при лікуванні пацієнтів з 

дистальним прикусом. 

Матеріали і методи: У клінічному дослідженні обстежено 60 пацієнтів віком від 19 до 26 

років з скелетною формою дистального прикусу (ІІ клас за Енглем), яка пов’язана з 

патологією обох щелеп. Пацієнти були розподілені на дві групи по 30 чоловік. Усім 

пацієнтам ортодонтичне лікування проводили за допомогою брекет-системи. Для корекції 

сагітальної патології у пацієнтів І групи використовували міжщелепні еластики ІІ класу, в ІІ 

групі застосовували незнімний апарат Forsus EZ2, 3M Unitek. Оцінку ефективності лікування 

проводили шляхом порівняння даних профільної телерентгенографії на початку та 

наприкінці лікування, до уваги брали кут, який характеризує нахил оклюзійної площини до 

передньої основи черепа –NS-OcP. 

Результати. На початку лікування у пацієнтів І групи кут NS-OcP становив 14,79±0,45о, 

наприкінці лікування він значно збільшився, зокрема, до 16,27±0,29о (p=0,008). Нормальні 

значення кута NS-OcP – 14,0о. Це свідчить про негативне явище – ротацію окюзійної 

площини за годинниковою стрілкою. Натомість у пацієнтів ІІ групи до початку лікування кут 

NS-OcP був 15,24±0,46о, а наприкінці лікування покращився майже до нормального значення 

– 14,30±0,38о (р=0,120). 
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Висновок. Отримані під час дослідження показники свідчать про те, що у пацієнтів, у яких 

використовували міжщелепні еластики для лікування дистального прикуса, була ротація 

оклюзійної площини, це, у свою чергу призводить до порушення функцій зубощелепної 

системи та скроневонижньощелепних суглобів. Результати лікування незнімним апаратом 

Forsus EZ2, 3M Unitek, продемонстрували можливість досягти ефективного лікування без 

побічних явищ у вигляді ротації оклюзійної площини.  

Жадан Ю. Г. 

СПІНАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИСОКОДОЗНОЇ БРАХІТЕРАПІЇ У 

ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

кафедра онкології, радіології та радіаційної медицини 

Центр медичної радіології «Гамма плюс» 

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України»  

м Харків, Україна 

наук. керівник – асист. Середенко В.Г. 

 

Актуальність. Розвиток апаратної бази і методів променевої терапії сприяло стрімкому 

зростанню використання радіотерапії в якості методу радикального і паліативного лікування 

у хворих на рак передміхурової залози, але питання вибору анестезіологічного забезпечення 

при брахітерапії висвітлені недостатньо. 

Мета дослідження. Оцінити використання спинальної анестезії (СА) в якості 

альтернативного та єфективного анестезіологічного забезпечення при проведенні 

високодозної брахітерапії у хворих на рак передміхурової залози. 

Матеріали та методи. Спінальна анестезія (СА) була застосована у 57 пацієнтів у віці від 58 

до 83 років. Ризик по ASA склав II-III ст.. Супутня  патологія: ХОЗЛ відзначався у 61%; у 

65% - гіпертонічна хвороба, 16%  хворих  мали в анамнезі ГПМК та 14% гострий інфаркт 

міокарда. Для проведення аналізу ускладнень СА була створена база персоніфікованих 

даних, статистичну значущість визначали за  допомогою критерія Стьюдента, для наочності 

результатів дослідження розраховували показники відносного ризику RR (relative risk, risk 

ratio). Була проведена доопераційна інфузійна терапія в обсязі 6-10 мл/кг маси тіла 

кристалоїдними розчинами. Пункція в положенні сидячи на рівні L III-IV або L IV-V голкою 

Quinke 25G, маркаїн в дозі 17,5-20 мг. 

Результати дослідження. Дослідження виявило, що через 15 хвилин, рівень сенсорної 

блокади досягав в середньому ThX дерматома, а рівень симпатичної - ThVIII. Артеріальна 

гіпотонія спостерігалась у 12 хворих (21%) (через причину симпатичного блоку вище рівня 

ThV - RR = 6,2). Брадикардія спостегігалась у 5 хворих (9,6%) (по причині вихідного ЧСС 

<60 уд/хв - RR=7,0 та симпатичного блоку вище рівня ThV RR = 6,1). У 3,5% хворих був 

відзначений синдром післяопераційної нудоти і блювоти. Корекція артеріальної гіпотонії 

проводилася інфузійної терапією колоїдними розчинами, для корекції брадикардії 5 хворим 

використовували атропін. Під час дослідження були відсутні постпункційний головний біль. 

Перебіг анестезії відзначався стабільною гемодинамікою, високим ступенем комфорту і 

збереженням контакту з пацієнтом. 

Висновок. Таким чином СА можна розглядати в якості анестезії вибору при проведенні 

високодозової брахітерапії у хворих на рак передміхурової залози. 

Живченко К. А. 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЕНДОКРИННОЇ БЕЗПЛІДНОСТІ, 

ОБУМОВЛЕНОЇ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЄЮ 

Донецький національний медичний університет 
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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 

 

Мета дослідження. Проаналізувати акушерський, гінекологічний анамнез, гормональний 

профіль у жінок з ендокринною безплідністю, обумовленою гіперпролактинемією. Оцінити 

репродуктивні результати лікування препаратом достинекс, який виявляє дофамінергічну 

дію. 

Матеріал і методи. Обстежено 28 хворих з ендокринною безплідністю у віці 23 - 40 років. 

Проаналізовано акушерський і гінекологічний анамнез у цих пацієнток. У сироватці крові 

методом радіоіммунологичного аналізу визначався вміст пролактину з використанням 

наборів "Immunotech" фірми "A coulter company" (Czech Republic). Концентрація 

прогестерону в сироватці крові досліджувалася за допомогою наборів реактивів "ХОП ІБОХ 

НАНБ" (Республіка Білорусь). Всім пацієнткам проведено лікування препаратом достинекс. 

Оцінені репродуктивні результати лікування. 

Результати. Порушення менструального циклу за типом олігоменореї діагностовано у 6 

(21,43%) хворих, за типом вторинної аменореї - у 22 (78,57%). Галакторея виявлена у 18 

(81,82%) з 22 пацієнток з вторинною аменореєю, у 5 (83,33%) з 6 з олигоменореей. Своєчасно 

менструації почалися у 16 (57,14%) хворих, запізніло - у 7 (25,0%); регулярних менструацій 

не було з менархе у 5 (17,86%) пацієнток. Первинне безпліддя відзначено вдвічі частіше 

вторинного. У 22 (78,57%) пацієнток виявлена ановуляція, у 6 (21,43%) - неповноцінна 

лютеїнові фаза менструального циклу. У всіх хворих відзначалася гіперпролактинемія - від 

42,6 до 54,1 мкг / л, недостатній вміст прогестерону - 7,2-8,1 нмоль / л в лютеїнову фазу 

менструального циклу, що в 3 рази менше необхідної концентрації. На тлі лікування 

препаратом достинекс стимуляція овуляції досягнута у 21 (75,0%) пацієнтки, у 18 (64,29%) 

настала вагітність. Пологи відбулися у 15 (53,57%) жінок, у 3 (10,71%) пацієнток вагітність 

завершилася самовільним викиднем. 

Выводы. Женщины с эндокринным бесплодием, вызванным гиперпролактинемией, 

подлежат исследованию гормонального статуса и его коррекции. Лечение препаратом 

достинекс имеет результатом стимуляцию овуляции и беременность, завершившуюся родами 

в 53, 57% случаях.  

Висновки. Жінки з ендокринною безплідністю, обумовленою гіперпролактинемією, 

підлягають дослідженню гормонального статусу і його корекції. Лікування препаратом 

достинекс має результатом стимуляцію овуляції і вагітність, що завершилася пологами в 53, 

57% випадках. 

Журба С. М. 

ПРОЛАКТИНОМА: ОСНОВНІ АСПЕКТИ НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА ВИБОРУ 

ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

м. Київ, Україна 

кафедра нейрохірургії 

зав. кафедрою – академік НАМН України,  член-кор. НАН України, д. мед. н.,  

проф. В. І. Цимбалюк 

наук. керівник  – к. мед. н., доц. І. П. Дмитерко 

 

Актуальність. Враховуючи постійний розвиток та вдосконалення медицини, важливого 

значення набуває невпинне прогресування і самовдосконалення кожного спеціаліста, яке 

полягає в опануванні ним методів сучасної діагностики та пошуку найкращої лікувальної 

тактики для кожного пацієнта. Аналіз найновіших наукових досліджень може допомогти 
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зрозуміти актуальні для сьогодення схеми діагностики та лікування пролактином з 

урахуванням всіх позитивних та негативних сторін їх терапії. 

Мета. Дослідити основні аспекти нейровізуалізації та вибору тактики лікування 

пролактином, що набули найбільшої доведеної ефективності та використовуються на 

сьогоднішній день у практиці вітчизняних та зарубіжних лікарів, через аналіз відповідної 

наукової медичної літератури. 

Матеріали та методи. Використано метод теоретичного узагальнення. 

Результати. Пухлини гіпофіза займають третє  місце у структурі новоутворень ЦНС і 

складають від 4 до 17% всіх пухлин головного мозку. Пролактинома – найбільш 

розповсюджена пухлина гіпофіза, яка за даними різних авторів складає від 29-47% до 60% 

всіх аденом гіпофізу і більше, ніж 75% аденом гіпофіза серед жінок.  

Протягом останніх десяти років розглядалися різні методи діагностики пролактином: 

краніографія, КТ та МРТ, МР-ангіографія, МР-венографія та ПЕТ. Результати досліджень 

доводять, що МРТ на сьогоднішній день є основним інструментальним методом діагностики 

аденом гіпофіза. За останні роки підвищилася зацікавленість лікарів у транссфеноїдальному 

хірургічному лікуванні пролактином як в основному методі лікування, проте Юрген 

Хонеггер у своєму дослідженні разом із співавторами порушував питання: «Чи є операція 

при пролактиномах кращим вибором?», і дійшов висновку, що, хоча кількість показань до 

транссфеноїдальної хірургії як альтернативи довготривалому лікуванню агоністами допаміну 

збільшилася, ці два методи залишаються ефективними при використанні їх лише в якості 

доповнення один одного. Першою лінією у лікуванні пролактином залишаються агоністи 

допаміну, з їх допомогою досягається зниження рівня пролактину, відновлюються функції 

статевих залоз і зменшується об’єм пухлини у більшості пацієнтів. Не зважаючи на те, що 

бромокриптин був введений у клінічну практику в якості першого препарату для лікування 

пролактином і тривалий час залишався єдиною ефективною терапією, каберголін став 

препаратом першої лінії, оскільки він показав вищу ефективність у пригнічуванні секреції 

пролактину, більшу схильність пацієнтів за рахунок меншої побічної дії та більш зручне 

дозування за рахунок тривалого періоду напіввиведення. Гарні результати показала 

стереотаксична радіохірургія.  

Висновки. Після постановки правильного діагнозу, що потребує обов’язкової 

нейровізуалізації (МРТ) пролактиноми, вирішальне значення займає вибір тактики лікування. 

Агоністи дофамінових рецепторів є терапією першої лінії для пролактином. 

Транссфеноідальна хірургія, показана хворим, резистентним до медикаментозної терапії, 

залишається лікуванням другої лінії. 

 

Замай  К. С. 

ГЕНЕТИЧНІ І КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ НЕФРОЛIТIАЗУ І НЕФРОКАЛЬЦИНОЗУ 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 – асист. В. В. Кривошеєва 

 

Актуальнiсть. Нефролітіаз і нефрокальциноз - одна з актуальних проблем сучасної 

нефрології в зв'язку з великою поширеністю. Ця хвороба займає одне з провідних місць серед 

урологічних хвороб у всіх регіонах земної кулi. 

Мета дослiдження. Визначити роль спадкового чинника в розвитку нефролітіазу і 

нефрокальцинозу у дітей. 
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Матерiали i методи.  Вивчено матерiали українських та закордонних медичних публікацій 

та проаналiзованi статистичнi дані хворих на нефролітіаз. Поширеність нефролiтiазу у дітей 

нижча, ніж у дорослих. Термін «нефрокальциноз» використовується в разі відкладення солей 

кальцію в канальцях інтерстиціальної тканини нирок. Виникнення конкрементів в сечових 

шляхах є складним фізико-хімічним процесом, в основі якого є порушення рівноваги між 

колоїдами і кристалоїдами сечі. Це в свою чергу призводить до неминучого адсорбційного 

накопичення солей і випадінню їх в осад з наступною атиповою кристалізацією. Вивчено 

особливості обмінного статусу каменеутворюючих речовин у дітей з уролітіазом і їх батьків, 

який в 68,5% спостережень носив сімейний характер, а найбільша їх вираженість була 

відзначена у пацієнтів з первинними камінням. Виявлено кореляцію між отриманими в ході 

дослідження змінами обміну каменеутворюючих речовин в крові і сечі і факторами ризику 

каменеутворення, встановленими за анкетою-опитувальником - наявність сечокам'яної 

хвороби у батьків, проживання в екологічно несприятливих умовах, обтяжене протягом 

вагітності, передчасні пологи. Багатьма авторами сучасних видань, відзначалося супутнє 

зниження середньої мінеральної щільності кісткової тканини на 5-15% у хворих на 

сечокам'яну хворобу з гіперкальціурією в порівнянні з пацієнтами без гіперкальційурії. 

Наслідками дефіциту мінеральної щільності кісток є розвиток патологічних переломів. За 

висновками з анамнезу більш ніж у половини хворих дітей, на підставі проведеного аналізу  

медицинських карток дітей та батьків, спадковість була обтяжена за сечокам'яною хворобою. 

Частим фактором розвитку нефролітіазу та нефрокальцинозу є патологія перинатального 

періоду. У більшості хворих нефролітіазом спостерігалися вроджені вади нирок. В 

діагностиці патології велике значення надається оглядовій рентгенограмі сечових органів, 

екскреторнiй урографії, томографії, дослідженню сечі. 

Висновок. Спадковий фактор відіграє важливу роль у розвитку нефролітіазу і 

нефрокальцинозу у дітей. Сприяють утворенню конкрементів у нирках аномалії розвитку і 

вроджені вади нирок і сечових шляхів. Прогноз позитивний за умови своєчасного видалення 

конкрементів і систематичного подальшого лікування з метою запобігання рецидивiв 

сечокам´яної хвороби. 

 

Зоря Д. С., Северина К. О., Супрун А. О. 

УЛЬТРАЗВУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ 

У ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНІ УТВОРЕННЯ ЖОВЧНОГО МІХУРА 

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., асист. О. О. Супрун 

 

Вступ. На теперішній час поліпозні утворення (ПУ) жовчного міхура (ЖМ) є частою та 

актуальною проблемою сучасної медицини, зумовлені порушеннями обмінних процесів, а 

іноді онкологічною патологією. ПУ ЖМ  часто зустрічаються серед населення у 4-10 % 

людей, особливо у осіб зрілого і середнього віку. 

Мета. Визначити ультразвукові (УЗ) особливості органів гепатобіліарної системи 

обстежуваних із ПУ ЖМ. 

Матеріли та методи дослідження. Ретроспективно проаналізовано результати УЗ 

досліджень органів черевної порожнини мешканців м. Краматорська за період 2015-2019 

роки,  віком від 18 до 82 років.  Ультразвукове дослідження проводили за допомогою 

приладу «TOSHIBA APLIO 400» (Японія), оснащеного трансабдомінальним датчиком.  

Статистичний аналіз даних проводився на персональному комп'ютері за допомогою 

електронних таблиць «Microsoft Excel». 
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Результати досліджень та їх обговорення. Нами зафіксовано 323 випадки ПУ ЖМ,  що 

становило 10 %  від загальної кількості пацієнтів. Особливістю гендерного розподілу була 

незначна перевага жінок із даною патологією, відсоткова частка яких складала   60%. 

Найчастіше ПУ  визначалися серед осіб зрілого (30-44 р.), середнього (45-59 р.), похилого та 

старечого віку (старші 60 років), й, відповідно, становило 41 %, 27 %  і 22 %. Аналізуючи УЗ  

характеристику органів гепатобіліарної системи у хворих на ПУ ЖМ, можна відзначити, що  

84 %  пацієнтів мали ознаки хронічного холециститу, 40 % стеатозу печінки, 34% випадків - 

жовчнокам'яної хвороби та хронічного калькульозного холециститу, ознаки «вимкненого 

ЖМ» та біліарної гіпертензії  менше, ніж у  1 % пацієнтів.  ПУ, що підлягали динамічному 

спостереженню розмірами 2-10 мм, виявили в 91 %  випадків. Поліпи розміром від 10 до 20 

мм, що підлягали хірургічному лікуванню через високий ризик малігнізації становили 5 %. 

Серед  4% обстежуваних розмір досліджуваної патології не сягнув більше 2 мм та 

інтерпретувався як дифузний сітчастий варіант холестероза ЖМ. Розмір ЖМ у 92%  випадків  

був в нормі, переважно грушоподібної форми. Зміни контурів та наявність перетини ЖМ 

були виявлені у 87 %  обстежуваних. Серед 20 % пацієнтів в просвіті ЖМ візуалізувався 

біліарний сладж у вигляді  ехо-позитивних включень1-2 мм без акустичної тіні.   

Висновки. Переважними УЗ особливостями органів гепатобіліарної системи у хворих на ПУ 

є зміни форми і структури ЖМ (більше ніж 87 %), що може бути, згідно літературним 

джерелам, ознакою холестерозу ЖМ внаслідок порушення обміну холестерину та потребує 

лікування препаратами урсодезоксихолевої кислоти.  

 

Зубко М. С. 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ З ГІПОТИРЕОЗОМ 

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. За останні роки дедалі частіше зустрічається проблема взаємозв'язку патології 

щитовидної залози (ЩЗ) і порушень перебігу вагітності. Виникає високий ризик розвитку 

різних несприятливих наслідків для матері та дитини. 

Мета дослідження: дослідити особливості діагностики та ведення вагітних з гіпотиреозом.  

Матеріали та методи: аналіз даних статей вітчизняної та зарубіжної літератури. 

Результати та обговорення. Найбільш чутливим методом діагностики гіпотиреозу є 

визначення рівня тиреотропного гормону (ТТГ). Підвищений рівень ТТГ корелює зі 

зниженою активністю ЩЗ. Відповідно до останніх міжнародних рекомендацій з діагностики 

та лікування захворювань ЩЗ під час вагітності, для оцінки функції ЩЗ необхідно 

враховувати триместр - специфічні референсні діапазони для рівня ТТГ у вагітних: в 1-му 

триместрі 0,1-2,5 мОД/л, у 2-му - 0,2-3,0 мОД/л, в 3-му триместрі 0,3-3,0 мОД/л. Саме ці 

діапазони слід розглядати як цільові при проведенні вагітним жінкам замісної терапії 

гіпотиреозу. У зв'язку з тим, що не всяке підвищення рівня антитіл до тиреопероксидази (АТ 

до ТПО) свідчить про наявність аутоімунного тиреоїдиту і про існуючий ризик розвитку 

гіпотироксинемії, при виявленні його підвищеного рівня без інших ознак захворювання 

необхідний моніторинг її функції з визначенням рівня ТТГ кожні 4 тижні в першій половині 

вагітності, і хоча б один раз між 26-м і 32-м тижнями. Якщо рівень ТТГ у вагітних з АТ до 

ТПО менше 2 мОД/л, призначення L-тироксину не показано. При ТТГ понад 2 мОД/л на 

ранніх термінах вагітності у жінок з АТ до ТПО, побічно свідчить про зниження 

функціональних резервів ЩЗ і підвищений ризик розвитку відносної гіпотироксинемії. Для 

таких пацієнток доцільно розглядати питання призначення превентивної терапії L-
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тироксином. Якщо рівень ТТГ перевищує 4 мОД/л незалежно від наявності або відсутності 

антитіл, у пацієнтки з високою ймовірністю є гіпотиреоз. Цим жінкам показана терапія L-

тироксином протягом всієї вагітності. Мета терапії - підтримка рівня ТТГ менше 2,5 м ОД/л і 

високонормального рівня вільного тироксину (Т4). Якщо в I триместрі вагітності після 

збільшення дози L-тироксину відбувається деяке пригнічення рівня ТТГ, дозу препарату 

зменшувати не слід, так як ТТГ і в нормі в першій половині вагітності знижений у 2-х з 10-ти 

жінок. Збільшення дози L-тироксину не несе ніякого ризику передозування, але надійно 

запобігає гіпотироксинемії у плода. Зазвичай повторного збільшення дози препарату не 

потрібно, і вся вагітність перебігає на тлі прийому 150-200 мкг/добу L-тироксину. L-

тироксин приймають щодня вранці за 30 хв. до прийому їжі. 

Висновки. Гіпотиреоз відносно поширена патологія серед вагітних. Вчасна діагностика та 

лікування даної патології веде до зниження ризику акушерських загострень.  

Калашникова А. А. 

ВПЛИВ ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ, СТАН ПЛОДА ТА 

НОВОНАРОДЖЕНОГО 

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. Тютюнопаління  у теперішній час залишається найпоширенішою шкідливою 

звичкою, що негативно впливає на організм людини. Протягом останнього десятиріччя в 

нашій країні відбувається негативний процес поширення тютюнопаління серед жінок, 

насамперед фертильного віку. За даними МОЗ України, в сучасних умовах в жіночій 

популяції нашої країни кожна п'ята жінка - активний курець. Підвищення ролі жінки в 

сучасному житті, зміна пріоритетів та норм поведінки жінок, значні психологічні та стресові 

повсякденні навантаження стали тим хибним підґрунтям, що зумовило посилення 

тютюнопаління. 

Мета роботи. Вивчити особливості впливу тютюнопаління на вагітність, пологи, стан плода 

та новонародженого. 

Матеріали і методи. Аналіз наукової медичної літератури вітчизняних та іноземних джерел. 

Результати досліджень. Під спостереження перебувало 120 вагітних, які були розподілені на 

3 основних  групи і контрольну групу: 1-у групу склали  вагітні, що палили сигарети до 

вагітності і протягом такої; в 2-у групу увійшли жінки, що палили сигарети до вагітності, але 

під час даної вагітності не зловживали тютюнопалінням; 3-ю групу склали вагітні, які не 

палили сигарети, але під час вагітності знаходились під систематичним впливом 

тютюнопаління свого оточення. В контрольну групу увійшли вагітні, які ніколи не палили та 

не перебували під систематичним впливом тютюнопаління. У кожну групу увійшло по 30-ть 

вагітних. Результати проведених досліджень показали, що загроза переривання вагітності 

спостерігалася у 16 (53,3%) обстежених I-ї, у 13 (43,3%) -  II-ї та у 9 (30,0%) -  III-ї групи; в 

контрольній групі -  у 4 (13,3%) обстежених. Передчасний розрив плодових оболонок 

відбувся у вагітних І-ї групи у 14 (46,7%) випадках, ІІ-ї - у 11 (36,7%) та у ІІІ-ї групи - у 6 

(20,0%). Слабкість пологової діяльності розвинулась у роділь І-ї групи – в  19 (63,3%), ІІ-ї – в 

15 (50,0%), ІІІ-ї – в 7 (23,3%) випадках. Також у жінок основної групи частіше, ніж у 

контрольній спостерігалися такі ускладнення: відшарування та передлежання плаценти, 

патологічна крововтрата, суттєво вищою була частота передчасних пологів. З боку плода 

частіше спостерігалась затримка внутрішньоутробного розвитку – у 18 (58,1%) І-ї групи, 13 

(40,6%) -  II-ї та 10 (33,3%) -  ІІІ-ї групи. Всі діти від обстежених жінок народилися живими. 

Дані оцінки за шкалою Апгар на 1-й і 5-й хвилинах народження: на 4-5 балів оцінено 8 
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(25,8%) немовлят в І-й групі, 3 (9,4%) -  в II-й та 5 (16,7%) -  в ІІІ-й групі. З оцінкою на 6-7 

балів за шкалою Апгар  народилось 10 (32,2%) новонароджених у І-й групі, 5 (15,6%) - у II-й 

та 9 (30,0%) - у ІІІ-й групі. Крім цього, у 10 (32,2%) немовлят від матерів І-ї групи та 4 

(13,3%) - від матерів ІІІ групи період постнатальної адаптації ускладнився порушеннями з 

боку нервової системи. 

Висновки. Вагітність і пологи у жінок, що знаходяться під впливом тютюнопаління, мають  

ускладнення, які негативно впливають на стан  плода і новонародженого. Найбільший 

відсоток ускладнень відзначається у жінок, що палили сигарети до вагітності і протягом 

такої. Найбільш частими ускладненнями вагітності і пологів відзначаються: загроза 

переривання, передчасний розрив плодових оболонок і передчасні пологи, відшарування та 

передлежання плаценти; з боку плода – внутрішньоутробна затримка його розвитку, низька 

оцінка за шкалою Апгар при народженні, порушення постнатальної адаптації, розлади з боку 

нервової системи.  

 

Кальченко С. Д. 

НЕЗАМІННІ ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ  В КОМПЛЕКСНОМУ 

ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – доц. Т. Р. Полєсова 

 

Актуальність. Хронічний пієлонефрит (ХП) займає одне з основних місць в структурі 

патологій сечовивідних шляхів. В даний час  відзначено зростання даної патології у всьому 

світі. Прогноз захворювань багато в чому залежить від своєчасно розпочатої терапії, 

необхідної для профілактики і розвитку прогресуючого ураження нирок. 

Мета дослідження: вивчення ефективності препаратів поліненасичених жирних кислот  

(ПНЖК) в комплексному лікуванні інфекцій сечостатевих шляхів у дітей.  

Матеріал і методи. Нами проведено  ретроспективний аналіз історій хвороб 24 дітей різної 

статі у віці від 11 до 17 років, які перебували  на стаціонарному лікуванні з  2017-2018 рр.  з 

приводу ХП. У всіх дітей мали місце  рецидиви, а також  реєструвалися супутні 

захворювання: метаболічний синдром у 7 (29,1%) , у 3 (12,5 %) цукровий діабет 2 типу, 

ожиріння 4 (16,6%)  , у інших- супутньої  патології не виявлено. Всі пацієнти були розділені 

на дві групи.  В основну групу (I)  увійшли 16 хворих з інфекцією сечостатевих шляхів, з них 

хлопчики – 5 ( 31,5%), дівчинки – 11 (  68,7 % ). Контрольну групу(II) склали 8 дівчаток, які 

отримували поряд з традиційною терапією препарати, які містять ПНЖК (Смарт-омега). Всім 

досліджуваним проводилася оцінка параметрів до і  після лікування. 

Результати дослідження. В ході дослідження було з'ясовано, що клінічно-лабораторні 

показники,  характерні для ХП, відзначалися  у всіх дітей в обох групах. У всіх хворих, які 

отримували ПНЖК в комплексній терапії, були відзначені задовільні і хороші результати з 

подальшою позитивною динамікою. В результаті 14-денного  курсового застосування  

препаратів ПНЖК у хворих  з ХП  в комплексі  зі звичайною терапією  відзначена  позитивна 

динаміка клініко-лабораторних показників. Зменшилися явища  астенізації, число хворих з  

болями в області нирок знизилося  з 90,9% до 3,6% , також  припинилися  дизуричні розлади. 

Головні  болі  і підйом температури  з частоти  63,6% знизилось до 9,1% . У всіх  пацієнтів, 

які мали  супутню  патологію, клінічна картина істотно покращилася. 

Висновок. Таким чином,  застосування ПНЖК   в комплексній терапії  ХП у дітей, дозволяє 

забезпечити позитивну динаміку і перебіг захворювання. Препарати, які містять  ПНЖК 
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можна  рекомендувати  в комплексній терапії ХП, що значно покращує результат і якість 

жизни пацієнтів. 

Кібішаурі М. В. 

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІАГНОСТИЦІ КАРІЄСУ ЗУБІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра стоматології № 1 

зав. кафедрою – проф. В. Г. Центіло 

наук. керівник – д. мед. н., проф. О. А. Удод 

 

Актуальність. Гострий початковий карієс, який має вигляд плями молочно-білого кольору, 

за своєчасного розпізнавання може бути пролікований консервативно, тобто без видалення 

патологічно змінених тканин.  Цифрова фотографія ураженої ділянки допоможе визначити її 

площу, наявність порушення цілісності емалі, що свідчить про необхідність оперативного 

лікування. Комп’ютерний аналіз цифрового зображення дозволить спостерігати за 

динамікою ураження та своєчасно запобігти його прогресуванню.  

Мета: дослідження динаміки клінічних ознак початкового карієсу за допомогою цифрової 

фотографії. 

Матеріали і методи. Було проведено стоматологічне обстеження 26 осіб віком від 25 до 40 

років. За основними та додатковими дослідженнями в обстежених пацієнтів був 

діагностований початковий карієс в гострій або в хронічній формі у пришийковій ділянці 

зубів різних груп. Пацієнтам було проведено професійну гігієну порожнини рота, у ході якої 

були видалені назубні відкладення, та за допомогою цифрової фотокамери у стандартному 

положенні було зроблено фотографії уражених карієсом ділянок. Контрольний огляд було 

проведено через 3 місяці. 

Результати дослідження. Під час первинного огляду у 20 пацієнтів (76,9% від загальної 

кількості) у пришийковій ділянці зубів був діагностований гострий початковий карієс, який 

підтверджений за допомогою додаткового вітального забарвлення. В інших 6 осіб (23,1%) 

був визначений хронічний початковий карієс з локалізацією також у пришийковій ділянці 

зубів. Було зроблено цифрові фотознімки каріозних ділянок та зафіксовано їх площу. Через 3 

місяці повторне обстеження, додаткове дослідження та цифрова фотозйомка показали, що у 

14 пацієнтів (53,8%) ураження залишилися без змін, плями не поширилися за площею, колір 

не змінився. Скарг пацієнти не надавали. У 4 осіб (15,4%) за даними обстеження та цифрової 

фотозйомки було виявлено незначне поширення площі ураження та зміни кольору до темно-

жовтого. Скарги у цих пацієнтів стосувалися лише естетичного вигляду. Ще у 2 осіб (7,1%) 

було встановлено суттєве збільшення площі каріозних плям та порушення цілісності емалі з 

утворенням дефекту. Обидва пацієнти скаржилися на біль від хімічних подразників, що 

швидко минав. Було діагностовано гострий середній карієс, проведено оперативне лікування 

з наступним відновленням фотокомпозиційним матеріалом. У 6 осіб (23,1%), в яких під час 

первинного обстеження був визначений хронічний початковий карієс, ділянки ураження за 

площею не поширилися, їх колір не змінився, скарг не було. 

Висновки. Результати дослідження свідчать про доцільність застосування цифрової 

фотографії для спостереження динаміки розвитку початкового карієсу. 

 

 

Кійченко В. В. 

СУЧАСНІ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У 

ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 
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Актуальність проблеми. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)  за даними ВООЗ 

належать , до найпоширеніших захворювань на земній кулі. Щороку в світі реєструються 

понад 1 млд. хворих на грип, причому близько 60% захворювання припадає на дитячий вік. В 

Україні щорічно ГРВІ хворіє близько 10 млн людей, більша половина з яких діти. У 

структурі захворюваності дітей вони займають перше місце 

Мета дослідження. Підсумувати дані літературних джерел щодо актуальних поглядів на 

питання етіології, патогенезу, клініки та діагностики ГРВІ у дітей. 

Матеріал та методи дослідження. Проведення теоретичного аналізу наукової літератури. 

Результати дослідження. ГРВІ – це група вірусних інфекцій, що характеризується 

первинним ураженням слизових оболонок дихальних шляхів та кон’юнктиви . Етіологічне 

значення мають 200 вірусів . ГРВІ викликають як РНК-, так і ДНК- віруси.  

- Збудники ГРВІ мають високу контагіозність, так як передаються повітряно-краплинним 

шляхом. Однак не винятком і контактно - побутовим шляхом.  

- Збудники грипу (А1, А2, В) в більшості випадків спричинюють ринофарингіт, круп з 

лихоманкою, бронхіт, синдром Рея, пневмонію. Епідемії виникають взимку кожні 1-2 

(грип А) або 3-5 (грип В) років. 

-  Збудники парагрипу (серотипи 1-4) зумовлюють ринофарингіт, пневмонію, круп, 

трахеобронхіт, у немовлят – бронхіоліт. Епідемії з'являються восени кожні два роки. 

Респіраторно-синцитіальні віруси (серотип 1) у немовлят спричиняють ринофарингіт з 

лихоманкою, бронхіоліт, а в більш старших  дітей – афебрильний риніт. У немовлят 

щорічно спостерігають епідемії восени або навесні.  

- Аденовіруси таких серотипів як (1-7, 14, 21) є причиною ринофарингіту, фарингіту з 

нальотами та без, фарингокон'юнктивіту, лихоманки, бронхіту, бронхіоліту, пневмонії, 

облітеруючого бронхіоліту , ентероколіту. Виникають у всі сезони року захворювання, 

зумовлені аденовірусною інфекцією, можливі й епідемії кожні 3-5 років. 

-  Риновіруси (серотипи 1-113) є причиною ринофарингіту з лихоманкою або без неї, 

бронхіоліту у немовлят. Епідемії виникають щорічно з підвищенням захворюваності 

взимку та восени. 

Висновки. Результати вітчизняних і закордонних досліджень  свідчать про високу 

поширеність ГРВІ, особливо серед дітей молодшого віку. Відсутність специфічної клінічної 

симптоматики при різних респіраторних вірусних інфекціях потребує швидкого 

встановлення етіології захворювання з метою проведення адекватного та своєчасного 

лікування для попередження ускладнень. 

Клебан В. Є. 

ДЕФІЦИТ ВІТАМІНУ D ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ ПОРУШЕНЬ  

ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ 

Донецький нацiональний медичний унiверситет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – к. мед. н., доц. Т. Р. Полесова 

 

Актуальність. Забезпеченість вітаміном D плода та новонародженого безпосередньо 

залежить від вмісту вітаміну D у матері. Концентрація основної транспортної форми вітаміну 

D - 25-гідроксихолекальциферолу в пуповинної крові дитини складає 50-80% від рівня 25 
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(ОН) D в крові  матері незалежно від терміну гестації. Поширеність дефіциту вітаміну D 

серед вагітних жінок пояснюється  високий рівень дефіциту вітаміну D у новонароджених і 

дітей перших місяців життя. 

Мета – з’ясувати за даними публікацій та досліджень механізм формування порушень 

нервової системи новонароджених з дефіцитом  вітаміну.  

Матеріали та методи - дані літературних джерел вітчизняних за закордонних публікацій, 

вивчення бази даних PubMed 2016-2018 р.р. 

Результати. Дані клінічних досліджень World Health Organization демонструють, що вітамін 

D є нейростероідом. Chowdhury R., Stevens S. (2017) у досліджені довели, що у якості 

нейростероіда вітамін D є невід’ємною складовою росту та диференціації нейронів,  здійснює 

нейропротективний і нейротрофічний ефект на нервову тканину. Вітамін D регулює 

активність інших нейростероідов, детермінує реалізацію ефектів ретиноідів, грає провідну 

роль у синтезу нейротрансмітерів. Доведено  Harms L.R., Burne T.H. (2015) опосередковане 

дефіцитом вітаміну D зниження рівнів нейротрофічних факторів у мозку новонароджених 

(МРНК фактора росту нервів [nerve growth factor, NGF], його рецептора p75NTR і 

нейротрофічних фактора гліальних клітин [Glial cell-derived neurotrophic factor, GDNF]), що 

сприяє зниженню біотрансформації дофаміну в гомованілінову кислоту, зниження експресії 

катехол-О-метилтрансферази, та підвищенню чутливості центральної нервової системи 

(ЦНС) дитини до стимуляції. 

Висновки. Вплив вітаміну D на ЦНС немовляти є глобальним, адже на 20-22 тижні 

внутрішньоутробного розвитку в нейронах і гліальних клітинах такнини головного мозку 

плода формуються рецептори вітаміну D (VDR). У перші роки життя дитини за умови 

достатнього надходження вітаміну D щільність VDR в ЦНС зростає в десятки разів. У 

астроцитах 1,25 (OH) 2D активує синтез нейротрофінів: NGF, нейротрофіну 3 (neurotrophin-3, 

NT3) і GDNF. Ці сполуки є найважливішими факторами нейропластичності ЦНС дитини з 

чим пов’язан цілий спектр неврологічних змін таких як демієлінізуючі захворювання, 

затримка мовного розвитку, порушення пам'яті. 
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Актуальність. За даними World Health Organization, близько 7% новонароджених мають 

вроджені аномалії розвитку. Проблеми, пов’язані з вродженими вадами розвитку, особливо 

актуальні в Україні. Багаторічні дослідження демонструють, що в нашій країні частота таких 

вроджених вад розвитку як аненцефалія, спинно-мозкова кила, зрощені близнюки, фетальний 

алкогольний синдром є одними з найвищих в Європі. Акроцефалосиндактилія – це група 

синдромів множинних вад розвитку, основним компонентом яких є синдактилія та 

акроцефалія. За даними літератури, частота синдрома Апера, як однієї з форм 

акроцефалосиндактилії, складає 1-15:100000-160000 новонароджених, успадковується за 

аутосомно-домінантним типом. Пренатальна скринінг в усіх триместрах вагітності дає 

можливість діагностувати даний синдром з подальшим проведенням молекулярно-

генетичного дослідження. 

Мета. Вивчення особливостей пренатальної діагностики клінічного випадку народження 

дитини з синдромом Апера у пологовому будинку м. Краматорська.  
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Матеріали та методи. Аналіз літературних джерел вітчизняних та закордонних публікацій, 

робота з медичною документацією за даним випадком. 

Результати. Пацієнтка Г., 38 років. Вагітність IV, 39 тижнів. Пологи III, термінові, 

патологічні. Кесарів розтин з приводу двох рубців на матці. Ускладнення вагітності: 

гіпертонічна хвороба I ст., багатоводдя, ожиріння II ст. Перебіг вагітності обтяжений віком 

вагітної 39 р. та наявністю соматичних захворювань. Під час проведення розширеного 

скринінгового дослідження I триместру у строці 13 тижнів при УЗД виявлено збільшення 

біпарієтального розміру голівки, товщини комірного простору, зменшена за розміром носова 

кістка, знижений рівень β-ХГЛ та α-фетопротеїну. Скринінг II триместру 20 тижневої 

вагітності виявив зміни голівки - лицьовий череп з виступаючим чолом переважав над 

мозковим відділом, рівень β-ХГЛ та α-фетопротеїну  нижче за норму. Від запропонованого 

молекулярно-генетичного дослідження пацієнтка відмовилась. З метою остаточної 

верифікації  патології у III триместрі у 32 тижні вагітності при УЗД констатовано зміни 

верхніх кінцівок - потовщення I пальцю, проксимальна фаланга мала форму трикутника, 

повна шкірна синдактилія II-IV пальців симетрично на обох кінцівках; на нижніх кінцівках - 

потовщення проксимальних фаланг I пальців, повна шкірна синдактилія II-IV пальців. 

Висновки. Ультразвуковий метод дослідження є основним, інформативним методом 

пренатальної діагностики синдрому та уможливлює діагностику на усіх триместрах 

вагітності. Молекулярно-генетичне дослідження з каріотипуванням (амніоцентез, біопсія 

ворсин хоріону) дає можливість ранньої діагностики цієї патології та вирішення питань про 

подальшу тактику ведення вагітності. 
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Одним з найбільш серйозних і часто зустрічаємих, але недостатньо вивчених 

ушкоджень головного мозку (ГМ) у дітей, є перивентрикулярна лейкомаляція (ПВЛ). З ПВЛ 

пов'язаний високий ризик неонатальної летальності, а у дітей, що вижили, розвиток важких 

наслідків як дитячий церебральний параліч, епілепсія, порушення інтелектуального розвитку, 

мови, гостроти зору і слуху (Шабалов Н. П.2006). ПВЛ являє собою локальний або 

поширений некроз перивентрикулярної білої речовини ГМ.  

Перші роботи з вивчення морфології патологічних змін в перивентрикулярних 

областях білої речовини ГМ у новонароджених виконані в 1868-1877 рр. J. Parrot. Він 

встановив, що це ушкодження ГМ зустрічається переважно у недоношених дітей. У 1962 р B. 

Q. Banker і J. C. Larroche ввели термін «перивентрикулярна лейкомаляція», представили 

найбільш точний і повний клініко-анатомічний опис у і підкреслили  зв'язок з судинними 

зонами. Поширеність і частота народження дітей з ПВЛ, за даними різних авторів, значно 

варіює від 4,8 до 40%. У роботах J. J. Volpe відзначено, що недоношені новонароджені 

превалюють серед пацієнтів з ПВЛ (78%). Найбільша поширеність ПВЛ відзначається у 

народжених при терміні гестації 27-32 тиж., але, за даними морфологічних досліджень, 

справжня ПВЛ розвивається в 34-36 тижнів. Фактор ризику - один з варіантів гіпоксично-

ішемічного ушкодження ГМ, викликаного гіпоксемією.  
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Відзначається зв'язок ПВЛ з сепсисом і некротичним ентероколітом новонароджених і 

це підтверджує зв’язок «мозок-кишка», а також хоріоамніонітом матері. 

За даними різних дослідників ризик розвитку ПВЛ є мультифакторіальним. Висока частота 

ПВЛ (22%) відзначена при поєднанні тривалого безводного періоду (більше 12 год) з 

хоріоамніонітом у матері. R. М. Shuman і L. Selednik показали, що з 82 випадків ПВЛ у 88% 

дітей маса тіла при народженні становила від 900 до 2200гр. 

Клінічні прояви ПВЛ не мають патогномонічних клінічних симптомів, вони поліморфні і 

неспецифічні.  

До факторів несприятливого прогнозу при ПВЛ, згідно з даними літератури, можна 

віднести: масу тіла при народженні <1500 г; виражене розширення шлуночків за даними 

нейросонографії; зменшення розмірів білої речовини ГМ за результатами комп'ютерної 

томографії; поширення лейкомаляції на зорову лучистість і тім'яні відділи білої речовини 

ГМ; зменшення товщини і зміна форми мозолистого тіла; пізню редукцію безумовних 

рефлексів. Слід зазначити, що при ПВЛ високий ризик неонатальної летальності. Для дітей, 

які перенесли ПВЛ, характерні висока частота інвалідності та формування дезадаптації. 

Висновки. ПВЛ є найпоширенішим ураженням мозку внаслідок внутрішньоутробного 

гіпоксичного ушкодження. При всьому різноманітті факторів ризику формування ПВЛ в 

даний час дуже складно виявити основний «пусковий» фактор і уточнити ступінь 

пошкодження мозку в кожному конкретному випадку, ще важче прогнозувати результат 

ПВЛ. З метою зниження частоти формування грубих інвалідизуючих станів у дітей, які 

перенесли ПВЛ, необхідні подальше активне вивчення ланок патогенезу пошкоджень 

перивентрикулярной області та вдосконалення шляхів профілактики та фармакологічної 

корекції перинатальної патології центральної нервової системи ще у пологовому будинку. 
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Мета: вивчити етіологічну діагностику гострого тонзилофарингіту (ГТФ) у дітей та 

встановити діагностичну цінність загальноклінічних і параклінічних показників у верифікації 

тонзилофарингітів нестрептококової етіології для оптимізації лікування. 

Методи дослідження.  Обстежено 15 дитини з ГТФ, які знаходились на амбулаторному 

лікуванні у ЛОР відділенні КМП ДТМО міста Краматорськ. За результами засівів із 

тонзилярної поверхні на бетагемолітичний стрептокок групи А сформовано дві клінічні 

групи спостереження: першу (І) склали 9 хворих на нестрептококовий гострий 

тонзилофарингіт, другу (ІІ) - 6 дитини, у яких висівався бетагемолітичний стрептокок групи 

А. 

Результати. Попри відсутність суттєвих відмінностей у клінічних проявах захворювання, у 

перший день госпіталізації вони були виразнішими у дітей зі стрептококовим ГТФ. 

Провідним симптомом стало підвищення температури тіла, яка у 20,9% хворих І групи була 

субфебрильною та у половині (50,7%) випадків перевищувала 38,5°С. У пацієнтів ІІ клінічної 

групи така температурна реакція відмічалася у 36,1% (р0,05). Наявність кашлю у дітей із 

запаленням піднебінних мигдаликів свідчила про нестрептококову етіологію запального 

процесу зі специфічністю тесту 70,5% та передбачуваною цінністю позитивного результату 

60,0% (95% ДІ 46,4–72,6). На початку захворювання виразність ексудативного компоненту 

ГТФ у обстежуваних дітей суттєво не відрізнялася і становила 2,6±0,17 бала у хворих І 
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клінічної групи та 2,9±0,23 бала у дітей групи порівняння (р>0,05). У дітей І клінічної групи 

лейкоцитоз периферичної крові більше 10,0 Г/л виявлено у 29,4% випадків, паличкоядерні 

нейтрофіли більше 15,0% - у 47,1% випадків, сегментоядерні більше 50,0% - у 48,5% 

спостережень, у хворих на стрептококовий тонзилофарингіт наведені маркери лейкограми 

периферичної крові визначалися відповідно у 44,1% (р0,05), 41,1% (р>0,05) спостережень. 

Висновки. У пацієнтів із нестрептококовим ГТФ вірогідно рідше визначалася фебрильна 

температура тіла (ВШ=4,1) і несуттєво рідше мав місце набряк і нашарування на мигдаликах 

(ВШ=1,7), збільшення і болючість шийних лімфатичних вузлів, наявність кашлю. 
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Актуальність. Гестаційний цукровий діабет (ГЦД) стає все більш поширеним у всьому світі 

через зміну материнської демографії (вік, індекс маси тіла (ІМТ)). Приблизно у 5% жінок 

розвивається цукровий діабет 2 типу (ЦД 2) в перші 6 місяців після вагітності з ГЦД, а ще у 

10% – через 1-2 роки після пологів. Наукові дані вказують на те, що жінки з ГЦД складають 

групу високого ризику патологічного перебігу вагітності: прееклампсія, макросомія у плода. 

Лактація покращує метаболізм глюкози, отже годування груддю може бути профілактичним 

заходом після ГЦД. 

Мета роботи. Вивчення впливу лактації на метаболізм глюкози та визначення її ролі в 

профілактиці виникнення ЦД 2 після ГЦД. 

Матеріал та методи. Аналіз вітчизняної статистики та зарубіжних наукових статей на основі 

публікацій PubMed. 

Результати та обговорення. ГЦД характеризується гіперглікемією різного ступеня тяжкості, 

діагностується під час вагітності та зазвичай проходить протягом 6-ть тижнів після пологів. 

Механізм мало зрозумілий: ймовірно ГЦД розвивається через більшу потребу в глюкозі для 

розвитку плодаа. Відбувається компенсаторне збільшення продукції інсуліну, що стає 

основним фактором розвитку даної форми цукрового діабету.  

 Діагностика ГЦД побудована на проведенні орального глюкозотолерантного тесту на 

24-му-28му тижнях вагітності натщесерце (рівень глюкози в плазмі натще й рівень глюкози в 

плазмі через дві години після прийому всередину -75г глюкози). Рівень >= 7,8 ммоль/л через 

дві години є діагностичним критерієм ГЦД. 

 Протягом п'яти років у Швейцарії простежували за 196 жінками з ГЦД для виявлення 

розвитку ЦД 2 на основі рівня HbA1c за допомогою аналізу логістичної регресії. Рівні, що 

були виміряні на 28-му тижні більше, ніж в 5 разів, збільшували ризик розвитку діабету через 

п'ять років після вагітності. Проте HbA1c має низьку чутливість та може використовуватися 

лише в якості стратегії вибору для запобігання діабету. 

 Лактація посилює ліполіз і перенаправлення глюкози в молочну залозу для 

використання в синтезі молока. Вплив грудного вигодовування (ГВ) на післяпологову 

толерантність до глюкози у жінок з ГЦД вивчався у 243 жінок. Приблизно через 6-10 тижнів 

після пологів вимірювався рівень глюкози в крові натще. Середній вміст глюкози в групі 

винятково жінок, що знаходилися на ГВ склав 4,6 ммоль/л, в порівнянні з 4,9 ммоль/л у 

жінок, які використовували змішане вигодовування (ЗВ). Після коригування результатів, 

рівень глюкози натщесерце був нижче на 0,22 у жінок на ГВ, проте ця різниця не 
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спостерігалась серед жінок без ГЦД. Таким чином, існує позитивний  зв'язок між винятково 

ГВ через 6-10 тижнів після пологів й зниженням рівня глюкози натще у жінок із ГЦД.   

Висновки. Виходячи з огляду досліджень, з метою діагностики виникнення цукрового 

діабету  2 типу можливе використання аналізу на HbA1c і застосування його в динаміці у 

жінок з високою схильністю до виникнення, і як додатковий скринінг-тест у жінок з ГЦД. 

Так само необхідно застосування грудного вигодовування серед жінок, що народили. 

 

Костенко Р. С. 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ РЕСТАВРАЦІЙ ЗУБІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра стоматології № 1 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. Г. Центіло 

наук. керівник – д. мед. н., проф. О. А. Удод 

 

Актуальність. Для прямого відновлення зубів найчастіше застосовують фотокомпозиційні 

матеріали, а також композити хімічного твердіння. Однак останнім часом доцільність 

прямого відновлення зубів композитами з різними механізмами твердіння ставиться під 

сумнів. Особливо такий підхід стосується відновлення зубів після ендодонтичного лікування. 

Разом з тим, застосування непрямих реставрацій, зокрема, реставрацій з керамічних 

матеріалів, є достатньо дороговартісним, тому слід розглядати можливості використання для 

відновлення різних методів та матеріалів.  

Мета: клінічна оцінка прямих відновлень зубів, виконаних з композитів хімічного твердіння 

після ендодонтичного лікування. 

Матеріали і методи. У ході клінічного дослідження було обстежено стан 50 прямих 

відновлень зубів бічної групи з композитів хімічного твердіння у 28 пацієнтів віком від 25 до 

45 років. Ендодонтичне лікування цих зубів було проведено у терміни від 1 до 3 років, 

відразу після цього було виконано їх пряме відновлення. Серед обстежених зубів з 

відновленнями будо 14 премолярів (28% від загальної кількості) та 36 молярів (72%), при 

цьому більшість відновлень стосувалося жувальної та однієї з контактних поверхонь зубів, 

таких було 46 (92%), лише 4 відновлення (8%) були розташовані тільки на жувальній 

поверхні, причому виключно молярів. Стан відновлень оцінювали за такими провідними 

критеріями, як цілісність реставрації, анатомічна форма, порушення крайового прилягання 

матеріалу, відповідність за кольором, стан контактного пункту (у разі, якщо було проведено 

відновлення контактної поверхні зубів).  

Результати дослідження. В обстежених пацієнтів повністю або частково (більше половини) 

були відсутні 7 відновлень (14% від загального числа), порушення анатомічної форми (сколи 

та тріщини) було виявлено у 28 відновленнях (56%). Порушення крайового прилягання 

композита до емалі відновленого зуба встановлено у 35 випадках (70%), ще більше було 

випадків кольорової невідповідністі - 47 (94%). Серед 46 відновлень, які охоплювали 

жувальну та контактну поверхні молярів та премолярів, 36 реставрацій (78,3% від загальної 

кількості відновлень з  такою локалізацією) мали порушення контактного пункту. 

Найчастіше в одному відновленні було два або більше порушень. 

Висновок. У терміни від 1 до 3 років більшість відновлень зубів після ендодонтичного 

лікування мають суттєві порушення, які стосувалися анатомічної форми, кольорової 

відповідності та контактного пункту. 
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Крамарь І. С., Северин С. С. 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО СТАНУ ТА ПІДХОДІВ ДО ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ 

СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ 

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), а саме, вплив його компонентів на 

структурно-функціональні зміни серця з виникненням порушень ритму та провідності, а 

також підвищена частота розвитку раптової серцевої смерті, є вельми актуальним питанням в 

кардіології. Вивчення особливостей клінічних форм порушень серцевого ритму при МС на 

тлі кардіальної патології створить більше можливостей до призначення адекватної 

антиаритмічної терапії з урахуванням патогенетичних механізмів. 

Мета: вивчення особливостей клінічного стану та підходів до лікування порушень серцевого 

ритму у хворих з МС. 

Матеріали та методи. Обстежено та проаналізовано архівний матеріал 60 хворих на ІХС та 

артеріальну гіпертензію (АГ) у віці 41-88 років (64,7±2,1 років), серед яких було 23 жінки 

(38 %) та 37 чоловіків (62 %). Прояви МС встановлено у 37 хворих (62 %), цукровий діабет II 

типу - у 17 (28 %). Діагноз МС встановлено згідно загальновизнаним рекомендаціям 

International Diabetes Federation та асоціації кардіологів України, де основний критерій – 

абдомінальне ожиріння, та два і більше додаткових факторів: АГ, гіперглікемія, дисліпідемія. 

Хворим проводили стандартні лабораторні та інструментальні дослідження, в т.ч. 

електрокардіографію, Холтер монітор, ехокардіографію, визначали індекс маси тіла. 

Статистична обробка результатів досліджень проведена за допомогою пакета прикладних 

програм «Statistica-Stat-Soft, США» та «Microsoft Excel». 

Результати. Виявлено, що 29 хворих (48 %) мали синусовий ритм, порушення ритму та 

провідності спостерігалися у 31 пацієнта (52 %) від загальної кількості хворих, серед них МС 

діагностовано у 19 (61 %). Необхідно відмітити, що порушення ритму частіше виявляли в 

групі хворих з МС - 74 %, ніж без МС - 58 % та провідності у 48 % і 41 % відповідно. При 

цьому в групі з МС переважали постійна - у 37 % хворих та персистуюча – у 16 % форми 

фібриляції/тріпотіння передсердь (ФП/ТП), тоді як в групі без МС частіше спостерігали 

пароксизмальну форму – у 32% хворих. Серед порушень провідності в групі хворих без МС 

переважали АВ блокади, серед них I та III ступеня (загалом – 41 %), тоді як в групі з МС – 

АВ блокади I та II ступеня (26 %) та блокади ніжок пучка Гіса (22 %). В поодиноких 

випадках в групі МС діагностували шлуночкову екстрасистолію. Аналіз лікування 

обстежених з МС показав, що при пароксизмальній та персистуючій формах ФП з метою 

контролю ритму використовувався аміодарон, а при постійній формі з метою контролю ЧСС 

– бісопролол, небіволол та карведілол.  

Висновки. Враховуючи отримані результати та дані літератури, у хворих з МС для контролю 

ритму при пароксизмальній/персистуючій ФП доцільно використовувати блокатори К+-

каналів (аміодарон), а для контролю ЧСС при постійній ФП, особливо в поєднані з АГ та 

ІХС, високо селективні бета-блокатори, а саме небіволол, бісопролол та карведілол. Виявлені 

порушення ритму у вигляді фібриляції/тріпотіння передсердь мають залежність від надлишку 

маси тіла, що потребує також її корекції метформіном. 

Кудря Ю. В., Гонтарева І.  О. 

ТРИГЕРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У 

ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 
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м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – к. мед. н., доц. А. А. Конюшевська 

 

Актуальність. Проблема алергодерматозів у дітей і підлітків, тісно пов'язана з наростаючим 

неблагополуччям екологічної ситуації, одна з найбільш актуальних в сучасній медицині. 

Медична і соціальна значимість атопічного дерматиту обумовлені: широкою поширеністю 

алергічних хвороб, прискореним приростом захворювання, навантаженням течії 

алергопатології, що призводить до зниження якості життя.  

Мета дослідження. Вивчити фактори ризику та особливості перебігу атопічного дерматиту у 

госпіталізованих дітей в динаміці за 5 років (2014-2019р.). 

Матеріал та методи дослідження. В рамках даного дослідження було проведено 

анкетування 30 батьків та ретроспективний аналіз 50 історій хвороби дітей різних вікових 

груп з діагнозом атопічний дерматит. 

Результати дослідження. Пацієнти за гендерною ознакою розділені наступним чином – 28 

дівчини (56%) та 22 хлопчика (44%). Вік дітей до 1 року – 20 (40%), від 1 року до 3 років – 8 

(16%), від 3 років до 6 – 11 (22%), молодшого шкільного віку – 6 (12%), старшого шкільного 

віку – 5 (10%). За характером течії домінував поширений варіант атопічного дерматиту у 44 

(88%), дифузний - у 6 (12%). За ступенем тяжкості: середньотяжкий перебіг - у 47 (94%), 

важкий- у 3 (6%). Серед факторів ризику встановлені: спадкова обтяженість алергічними 

захворюваннями у 41 (82%) дитини; відсутність рекомендацій по раціональному харчуванню 

в 35 (70%) випадках; штучне вигодовування з народження 16 (32%) дітей, з 2-х місяців - 10 

(20%), з 3-х місяців - 6 (12%); використання при штучному вигодовуванні стандартних (не 

гіпоалергених) сумішей на основі коров'ячого молока у78% пацієнтів. Дебют захворювання у 

39 (78%) дітей відбувся протягом першого року життя, в тому числі у 23 (58,9%) у віці до 6 

місяців, у 11 (28,2%) - до 1-го місяця життя. Рівень загального IgE визначено у 32 (64%). 

Достовірне підвищення показника спостерігалося у 8 (25%), у 11 (34,4%) - не перевищувало 

референтних значень. Серед супутньої патології у 17 (60,7%) дітей раннього віку 

спостерігалися симптоми ураження органів травлення (зригування, метеоризм, зміни 

характеру стільця). В групі дітей старшого віку виявлено: дисфункція біліарного тракту у 16 

(72,7%) дітей, хронічний тонзиліт у 4 (18,2%), хронічний гастродуоденіт у 9 (40,9%), у 2 (9%) 

хворих виставлений діагноз бронхіальна астма. 

Висновок. Захворювання характеризується раннім дебютом, у значної кількості пацієнтів в 

періоді новонародженості. Превалюють пацієнти із середньотяжким перебігом атопічного 

дерматиту, поширеною формою. У дітей раннього віку шкірний синдром в більшості 

випадків поєднується з симптомами ураження органів травлення. Серед факторів ризику 

переважають спадкова схильність і нераціональне харчування. 

 

Курманський А. О., Журба С. М. 

СПОНТАННИЙ РОЗРИВ ШЛУНКА: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК УСПІШНОГО 

ЛІКУВАННЯ 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

м. Київ, Україна 

кафедра хірургії та судинної хірургії 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. С. І. Саволюк 

наук. керівник – д. мед. н., проф. С. І. Саволюк 

  

Актуальність. Одним із надзвичайно рідкісних хірургічних захворювань, що становлять 

серйозну загрозу життю, є спонтанний розрив шлунка (СРШ). За даними світової літератури 
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летальність цього стану становить 73-85%. До СРШ призводить гостре розширення шлунка, 

що може виникати внаслідок травми, булімії, стенозу пілоруса, ЦД та ін. 

Мета. Виокремити ключові моменти успішного лікування, основні аспекти діагностики та 

вибору тактики лікування СРШ. 

Матеріали та методи. У статті наведено клінічний випадок СРШ з власного досвіду, 

використано дані медичної карти стаціонарного хворого КНП КМКЛ №8. 

Результати. Хвора 72-х років ургентно госпіталізована до КНП КМКЛ №8 зі скаргами на 

біль в епігастрії, нудоту та багаторазове  блювання, хворіє 2 добу. АТ – 80/50 мм. рт. ст., Ps – 

79 уд/хв., WBC – 11,6x109/л. Загальний стан був обтяжений: морбідним ожирінням ІІІ cт., 

ІМТ – 68,2 kg/m2, гігантською грижею передньої черевної стінки (діаметр грижових воріт до 

25см), субкомпенсованим ЦД ІІ-го типу, багатовузловим нетоксичним зобом та ГХ ІІ ст., 3 

ступінь, ризик 4, ФК 3, СН ІІ-А. На Ro-ОЧП знайдено вільний газ під діафрагмою з обох 

сторін. З підозрою на перфорацію порожнистого органу прийнято рішення про оперативне 

втручання. Перед операцією встановлено підключичний катетер та шлунковий зонд. 

Виконано верхньо-серединну лапаротомію, у черевній порожнині виявлено до 2 л мутного 

гнійного випоту з домішками їжі та пластівців фібрину. При ревізії ОЧП знайдено розрив 

шлунка на задній стінці по малій кривизні розміром до 12 см. Виконання некректомії країв 

розриву було утруднене за рахунок імбібіції тканин активованим вуглем внаслідок 

самолікування пацієнтки. Розрив шлунка ушитий Vicryl 3-0 дворядним швом. За зв’язку 

Трейца заведно кишковий зонд для харчування. Черевну порожнину промито розчином 

антисептиків до чистих промивних вод. Встановлено 2 ПХВ дренажі: в малий таз та в місце 

ушивання розриву. При переведенні в палату реанімації стан хворої розцінювався як вкрай 

важкий. На 2-у добу – планова санаційна релапаротомія. У черевній порожнини виявлено до 

500 мл мутного гнійного випоту з пластівцями фібрину. Встановлено 2 ПХВ дренажі  в місце 

ушивання розриву шлунка. На 5-у добу – знову виконана релапаротомія у зв’язку з тим, що 

за останні 6 годин по дренажах з черевної порожнини виділилося до 600 мл шлункового 

вмісту. Під час ревізії знайдено продовження лінійного розриву на езофаго-кардіальний 

перехід – дефект повторно ушито дворядним швом. Сформовано регіонарну лапаростому до 

4 см з метою попередження розвитку абдомінального сепсису (прокальцитонін – 2,218 СРБ – 

142,24) в ділянці виходу дренажних трубок. Під час перебування у палаті реанімації хвора 

знаходилася 6 діб на ШВЛ,  3 доби  на норадреналіні, також їй переливався альбумін. На 13-

ту добу після операції хвора у стабільному стані переведена з реанімації до хірургічного 

відділення.  

Висновки. Продемонстрований випадок показує важливість своєчасного звернення до 

медичного закладу та ефективність прийнятих клінічних рішень. 

 

Кучерук Ю. О, Семикрас О. К. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

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. А. А. Конюшевська 

 

Вступ. В Україні на сьогодні таке інфекційне захворювання, як кір, що належить до 

керованих інфекцій, не втрачає своєї актуальності, тому що спалахи інфекції, які розпочалися 

з червня 2017 року, тривають досі. У 2017 році Україна опинилась в трійці лідерів серед 

європейських країн за захворюваністю на кір, а за темпами росту в 2018 році зайняла перше 

місце.  
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Метою дослідження було вивчення динаміки захворюваності та клінічних особливостей 

кору у дітей дошкільного віку під час спалаху 2018–2019 рр. в Донецькому регіоні у місті 

Маріуполі.  

Матеріали та методи дослідження. Під наглядом находилось 212 хворих на кір дітей, що 

проживають в екологічно несприятливий промисловому Донецькому регіоні, та які 

лікувалися в дитячому інфекційному відділенні міської лікарні №4 ім. І.К. Мацука м. 

Маріуполя впродовж епідемічного підйому захворюваності на кір у 2018–2019 роках. У всіх 

хворих діагноз кору встановили на підставі даних епідеміологічного анамнезу, скарг, 

характерних клінічних симптомів, а також позитивних результатів визначення у сироватці 

крові імуноферментним аналізом протикорових антитіл ΙgM, які свідчать про наявність 

гострої інфекції. 

Результати досліждення. Серед госпіталізованих було 112 (53%) хлопчиків та 100 дівчаток 

(47%). Вік хворих коливався від 2-х місяців до 18 років, середній вік пацієнтів був 72.0 ± 8.0 

місяців. Кількість дітей, які захворіли у віці до 1 року було 64 (30.2%), дітей дошкільного 

віку – 64 (30.2%), дітей шкільного віку – 84 (39.6%). Особливістю спалаху кору 2018–2019 

рр. в Донецькому регіону, в м. Маріуполі є переважання захворювання у дітей дошкільного 

віку (60.4%), в т.ч. 30.2% – у віці до 1 року, низький рівень вакцинації: не вакциновано 52.3% 

дітей; вакциновано двічі, згідно з календарем, тільки 22.2% дітей. Більшість дітей до 1 року, 

що захворіли на кір, мали штучне вигодовування – 36 дітей (83.7%). Типова форма кору 

характеризувалася циклічністю перебігу зі зміною класичних періодів (інкубаційного, 

катарального, висипання і пігментації), наявністю характерних клінічних синдромів хвороби. 

Катаральний синдром виникав у 100% хворих та характеризувався сухим кашлем, 

закладеністю носа, помірними слизовими виділеннями з носових ходів, кон'юнктивітом. 

Переважав перебіг кору середньої ступені важкості (69.8%). Клінічній перебіг кору у дітей 

дошкільного віку має особливості: виявлялася помірна гіперемія слизових оболонок 

ротоглотки (100.0%) і енантема на м'якому небі та твердому піднебінні у вигляді великих 

плям червоного кольору у 64 пацієнтів (30.2%). У жодної дитини шкільного віку енантема не 

була виявлена. Так, плями Бєльського–Філатова–Копліка спостерігались в 3 рази частіше у 

дітей дошкільного віку, ніж у школярів (відповідно, 63.9% та 23.3%, p < 0.05). Біль у животі 

та діарея спостерігались тільки у дітей до 6 років (30.2%). Пігментація шкіри була відсутня у 

дітей до 1 року та була виявлена у дітей дошкільного віку (69.8%, p < 0.05). Лущення шкіри 

не спостерігалось у дітей дошкільного віку. Тяжкий перебіг хвороби зустрічався у всіх 

вікових періодах (29.3%), але дітей до 1 року та дітей дошкільного віку з тяжким перебігом 

було у 2 рази більше ніж дітей шкільного віку. Серед виявлених ускладнень переважна 

більшість була пов’язана з респіраторними органами: пневмонія (38.3%), підшкірна емфізема 

(1.7%), бронхіт (53.2%), ларингіт (3.3%), середній отит (5.0%). Летальних випадків не 

спостерігалось.  

Висновки. Суспільство повинно формувати прихильність до імунізації, повернення довіри 

населення до вакцинації, використовуючи всі форми і засоби інформування та розробляти 

програму втілення календаря щеплень в практику. 

 

Кушнаренко О.В. 

СТАН ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНУ ВАГІТНИХ ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД 

ДІЄЮ ХРОНІОСТРЕСУ 

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 
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Репродуктивна система жіночого організму, будучи однією з найбільш чутливих систем, що 

реагує на будь-які зміни внутрішнього середовища, стає мішенню впливу різноманітних 

чинників, що призводять до порушенням в її діяльності і, як наслідок, в діяльності плоду, що 

розвивається і потомства в цілому. Хроніострес, перенесений жінками в період вагітності, 

може бути причиною передчасних пологів, внутрішньоутробної затримки росту і гіпоксії 

плода, народження маловагових дітей, а також порушення функціонального стану нервової 

системи та стресостійкості протягом усього подальшого життя Загальновідомо, що основним 

механізмом, що забезпечує нормальне функціонування фетоплацентарної системи, є система 

адекватної гормонопродукціі.  

Метою дослідження стало визначення стану гормонального фону жінок, які перебувають під 

дією хроніостресу. 

Матеріали і методи. Проведено динамічне спостереження за комплексом гормонів у 70 

вагітних, які перебували під дією хроніостресу та мали психоемоційне напруження високого 

ступеню (I група) і 46 психоемоційно стабільних вагітних (II група). Були вивчені в динаміці 

протягом трьох триместрів вагітності рівні ХГ, плацентарного лактогену, специфічного білка 

вагітності - трофобластичного β1-глікопротеїну. Крім того, вивчені в динаміці рівні естріолу, 

прогестерону та адаптаційно-метаболічного гормону кортизолу, що виділяється за участю 

плода і характеризує взаємодію системи мати-плацента-плід. 

Результати дослідження. За результатами досліджень найбільш значущими були показники 

гормонального фону в ІІІ триместрі вагітності. У досліджуваних І групи було зафіксовано 

одночасне зниження всіх показників: плацентарного лактогену на 30,2% (p<0,05), 

трофобластичного β1-глікопротеїну на 34,1% (p<0,05), прогестерону на 26,5% (p<0,05), 

естріолу на 42,3% (p<0,05). Відзначено також зниження рівня кортизолу на 51,1% ( p<0,05). У 

вагітних ІІ групи достовірних змін  в отриманих результатах не виявлено, що довело 

нормальний стан гормонального фону психоемоційно стабільних жінок.  

Висновки. Таким чином, при вагітності на тлі хроніостресу має місце порушення 

гормонального фону вагітних жінок, що характеризується зниженням вироблення гормонів з 

домінуючим зниженням в III триместрі вагітності естріолу і кортизолу.  Такі зміни 

обумовлені порушенням компенсаторно-пристосувальних механізмів до кінця вагітності з 

розвитком дисфункції фетоплацентарної ситеми, що, безумовно, впливає на 

внутрішньоутробний розвиток плода і це необхідно враховувати при веденні таких вагітних і 

розробці адекватних заходів, як по попередженню, так і по лікуванню дисфункціїї 

фетоплацентарної системи. 

Лазарева О. А. 

ВИБІР ПЕРОРАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗАЛІЗА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ  

ФЕРОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ 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 – асист. Ю. В. Жигаль 

 

Актуальність. Більшість анемій в Україні і в світі загалом спричинені залізодефіцитними 

станами. Близько 87% дітей, які страждають на анемію, потребують призначення препаратів 

заліза (Fe). Препарати Fe можна поділити на монокомпонентні та комбіновані сполуки солей 

заліза та препарати на основі гідроксид-полімальтозного комплексу (ГПК). Призначення 

препаратів Fe повинні бути не тільки ефективними, але і добре переноситись дитиною та 

визивати мінімум побічних явищ. 

Мета: проаналізувати ефективність та виникнення побічних явищ при прийомі різних 

пероральних препаратів заліза у дітей із залізодефіцитною анемією (ЗДА). 
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Матеріали і методи. Під нашим наглядом знаходилось 15 дітей, які спостерігались на базі 

педіатричного відділення КНП ДТМО КМР (головний лікар: Мішин В.І.) за період 2018-2019 

років. Для спостереження були відібрані діти з діагнозом: «ЗДА, ІІ ступеню тяжкості». Даний 

діагноз встановлювався на тлі визначення рівня гемоглобіну, еритроцитів, ретикулоцитів, 

кольорового показнику, феритин у сиворотці крові, трансферину. Розподілення згідно віку в 

середньому виглядало таким чином: 8 дітей(53%)- 6,4 роки, 5 дітей(33%) – 7,1 роки, 2 

пацієнти(14%)- 8 років. Пацієнти були розподілені на дві групи: І-ша 7 дітей(47%), яким були 

призначені сольові препарати заліза та ІІ-га – 8 дітей, яким були призначені препарати на 

основі ГПК. Контроль дії призначених препаратів здійснювався 1 раз на місяць за допомогою 

повторних аналізів та контролю скарг дітей під час прийому препаратів Fe. 

Результати. У 4 дітей(57%) з І-ї групи через тиждень після початку прийому сольових 

препаратів заліза спостерігались побічні явища: нудота у 3 дітей(43%), блювота у 2 

дітей(26%), металевий присмак у роті у 4 дітей(57%) . Дані симптоми спостерігались на 

протязі 14-18 днів після початку лікування. Діти з ІІ-ї групи відмічали слідуючі побічні 

явища нудота у 2 дітей(25%). У зв’язку з виникненням трьох побічних явищах у однієї  

дитини з І групи, було прийняте рішення призначити дитині прийом препаратів ГПК замість 

сольових препарів. Через 4,5 місяці 100% дітей були обстеженні за алгоритмом контролю 

залізодефіцитних анемій. У 14 дітей (93%) спостерігалась позитивна динаміка та не 

відмічалось зниження рівня гемоглобіну, сивороточного заліза та трансферрину. 1 дитина 

(7%), яка знаходилась під час лікування у ІІ групі, потребувала подальшого лікування у 

зв’язку з виникненням виразкової хвороби дванадцятипалої кишки.   

Висновок. Таким чином що сольові препарати заліза, що препарати на основі ГПК є 

ефективними у лікуванні ЗДА у дітей, але перші викликають низку побічних явищ. Тому 

необхідно надавати перевагу препаратам на основі ГПК, бо вони безпечніші у лікуванні. 

 

Левченко  Н. П., Євглевська  І. О. 

ПСИХОСОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМИ ВАЖКИМИ 

ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології 

зав. кафедрою – проф.. О.І.Осокіна 

наук. керівник – асист. І. І. Кислицька 

 

Актуальність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я стан психічного здоров’я 

– це одна із основних проблем як в країнах Європи, так і в усьому світі. Особи з вадами 

психічного здоров’я душевно страждають, погіршується якість їх життя, вони стають тягарем 

для своєї родини. До того ж суспільство змушене виплачувати пільги для утримання осіб з 

інвалідністю. Поширеною є думка, що психічний розлад потребує обов’язкового поміщення 

до психіатричного закладу, внаслідок чого особи з вадами психічного здоров’я стають 

ізгоями у суспільстві.  

Мета роботи. Вивчити ефективність психосоціальної реабілітації пацієнтів з важкими 

психічними розладами(ВПР) в умовах реабілітаційного центру КНП «Психіатрична лікарня 

м. Маріуполь». 

Матеріал і методи. Проаналізувати ефективність методів роботи реабілітаційного центру 

денного стаціонару психіатричної лікарні м. Маріуполь, шляхом аналізу звітів і бесід з 

пацієнтами. 

Результати. На сьогодні лікування осіб із психічними розладами включає не тільки 

медикаментозну терапію, але й передбачає комплексний підхід до лікування кожного 

пацієнта. Сучасний підхід в психосоціальної реабілітації ВПР істотно змінився завдяки 
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даним доказової медицини. Застосування ефективних методів і комплексних заходів дозволяє 

говорити про добрі прогнози для більшості пацієнтів.  

В одному з досліджень ефективності терапії творчістю проводилося порівняння між 

арт-терапією, драма-терапією, танцювально-рухової терапією і музичною терапією. 

З'ясувалося, що завдяки сеансів музичної терапії у пацієнтів з шизофренією покращується 

загальне благополуччя, функціонування в суспільстві, знижується депресивна симптоматика 

і рівень тривожності, а також зменшуються прояви негативних симптомів даного 

захворювання.  

Музична терапія - психотерапевтичний метод, який зачіпає соціальні процеси, 

використовуючи музичну взаємодію як спосіб комунікації, експресії і перетворення. 

Завдання такої терапії - за допомогою музики допомогти пацієнтам з психічними 

порушеннями вибудувати відносини з оточуючими, щоб в подальшому дати можливість 

вирішувати проблеми. Активна участь робить вирішальний вплив на успіх музичної терапії. 

Учасникам не потрібні спеціальні музичні навички, але мотивація активно працювати в 

рамках процесу має дуже важливе значення. 

Висновки. Психосоціальна реабілітація при важких психічних розладах робить позитивний 

вплив. Чим раніше її розпочати застосовувати, тим вона ефективніша. Використання 

комплексного підходу істотно покращує гарний прогноз (дві інтервенції краще, ніж одна). 

Заходи психосоціальної реабілітації здатні підвищити соціальну інтеграцію, викликає 

зниження прояви окремих симптомів, скорочує кількість і тривалість госпіталізацій, і що 

важливо - не має побічних ефектів. Головне завдання психосоціальної реабілітації - бути 

орієнтованою на лікування. Адже одужання - це розвиток нових смислів і цілей в житті, 

всупереч катастрофічного ефекту психічного захворювання, це можливість мати надію в 

майбутньому, тобто бути повернутим у суспільство. 

                                                                         

Леонтьєв П. В., Андрюхін Я. А. 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ З HIP-SPINE 

СИНДРОМОМ 

Донецький національний медичний університет, 

м. Лиман, Україна. 

кафедра травматології, ортопедії та ВПХ 

зав. кафедрою – проф. Климовицький Ф. В. 

наук. керівник – проф. Черниш В. Ю. 

 

Актуальність. Поєднання дегенеративно-дистрофічних уражень поперекового відділу 

хребта та кульшових суглобів, відомі з літератури як hip-spine синдром, зустрічаються досить 

часто. Діагностика та лікування хворих з цією патологією є непростим завданням. 

Різноманіття лікувальних методик, складнощі визначення домінуючої локалізації процесу 

ускладнюють вибір оптимальної схеми терапії або об'єму хірургічних втручань.  

Мета. Аналіз досвіду лікування пацієнтів з hip-spine синдромом на базі травматологічного 

відділення КНП “МЛ №3” Краматорської міської ради та оцінка ефективності проведеного 

лікування. 

Матеріал і методи. Проаналізовано результати лікування 64 хворих. До- та післяопераційне 

обстеження включало клініко-рентгенологічні, біохімічні, імунологічні та патоморфологічні 

дослідження. Здійснювалися також КТ та МРТ поперекового відділу хребта та кульшових 

суглобів. За результатами обстеження, встановлювали домінуючу локалізацію патологічного 

процесу та ступінь морфологічних і функціональних порушень, що, у свою чергу, визначало 

показання до оперативного втручання або консервативного лікування. Вибір хірургічної або 

консервативної тактики щодо поперекового відділу хребта залежав від ступеня проявів 

компресії структур спинного мозку, наявності та ступеня неврологічного дефіциту та (або) 
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нестабільності хребта. Необхідність оперативного лікування різних форм коксартрозу 

визначалася стадією дегенеративного процесу, інтенсивністю больового синдрому та 

ступенем порушення функції суглобів. 

Результати досліджень. У 14 пацієнтів виконані операції на поперековому відділі хребта: 

декомпресивна ламінектомія, декомпресія корінців спинного мозку, видалення гриж 

міжхребцевих дисків. У 38 хворих виконано ендопротезування кульшових суглобів (25 осіб - 

одного суглоба, 13 хворих – двох суглобів). Консервативне лікування проведено у 12 

пацієнтів. У 81,25% наших пацієнтів після оперативного лікування одного з сегментів 

настало значне зменшення больового синдрому та покращення функціонального стану, що 

свідчить про адекватність обраної лікувальної тактики.  

Висновки. У лікуванні хворих, які страждають на hip-spine синдром, принципове  значення 

має вірне визначення «першопричини» патології, тобто тієї локалізації процесу,  що є 

домінуючою у формуванні больового синдрому та функціональних розладів  (хребет або 

кульшовий суглоб), що дозволяє спрямовувати обсяг лікувальних заходів на «первинний» 

сегмент ураження. Адекватне лікування цього сегмента, як правило, призводить до значного 

зменшення больового синдрому у «вторинному» сегменті. 

 

Летюшева Є. І. 

ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ФАРМАЦЕВТА ОЧИМА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології 

зав. кафедрою – проф. О. І. Осокіна 

наук. керівник  – к. психол. н., доц. Ю. М. Ящишина 

 

Актуальність дослідження. Кожна професія передбачає певний набір професійних 

характеристик, які визначають фахівця. До них відносять професійний імідж – це поширене і 

досить стійке уявлення про відмінні характеристики фахівця. Гарна манера спілкування, 

спокійність, доброзичливість, чуйність, професіоналізм – це основні критерії, які формують 

позитивний образ фармацевта в очах споживачів. Але ж недарма говорить народна мудрість: 

«По одягу зустрічають, а по розуму проводжають». Тому фармацевту необхідно завоювати 

довіру своїм зовнішнім виглядом для подальшого спілкування з покупцями (О. Бурдіна, 

С. Мішланова, 2018; В. Давиденко, 2017; О. Небилиця, 2014). Урахування особливостей 

професійного іміджу дозволить більш ефективніше використовувати свої сильні сторони та 

працювати над слабкими.  

Мета дослідження: дослідити уявлення про складові професійного іміджу фармацевта серед 

студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету ДНМУ. 

Методи дослідження: аналіз емпіричних даних на основі професіограми фармацевта, 

документації стосовно функціональних обов’язків фармацевтичних працівників та за 

допомогою інтерактивних технологій (мозкового штурму, тренінгової техніки «Колесо 

іміджу», дискусії) на заняттях з «Психології спілкування» зі студентами 1 курсу 

фармацевтичного факультету ДНМУ. Дослідження проводилося в два етапи. На першому 

етапі було зібрано «образ сучасного фармацевта», а на другому – проаналізовано вісім 

профілей іміджу фармацевта.  

Результати дослідження. В ході дослідження було проаналізовано отримані профілі та 

виділено чотири основних складових іміджу фармацевта: 

1. Зовнішній вигляд, який містить наступні характеристики: білий та випрасуваний халат, 

привітний вираз обличчя та посмішка, помірний макіяж, акуратна зачіска, доглянуті руки та 

непомітний макіяж та манікюр. 
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2. Особисто-ділові якості: відповідальність, зосередженість, стресостійкість, емпатія, 

рефлексія, високий самоконтроль, гарна пам’ять, емоційна саморегуляція, комунікабельність, 

вміння встановлювати контакт, вміння активно слухати та задавати питання.  

3. Етичні норми і навички поведінки: доброзичливість, тактовність, ввічливість, чуйність, 

чесність, повага, толерантність.  

4. Професійні знання, навички та уміння, пов’язані з основною діяльністю: консультування 

клієнтів, знання правил зберігання лікарських засобів, контроль якості, сортування ліків, 

оформлення вітрини, знання асортименту, знання закону, дотримання правил гігієни тощо. 

На основі отриманих профілей студентами було зроблено самоаналіз основних складових 

іміджу. 

Висновки. Усі вищезазначені складові іміджу є важливими у майбутній роботі фармацевта, 

тому доцільно їх розвивати у процесі навчання. Отже, студентам необхідно робити 

самоаналіз професійного іміджу, щоб знати свої переваги та приділяти увагу подальшому 

розвитку. 

 

Лєдник Ю. О., Гахраманова Е. А. 

МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій № 1 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – к. мед. н., доц. В. В. Герасименко 

 

Актуальність. Метаболічний синдром (МС) являє собою сукупність факторів ризику 

розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2-го типу, включаючи 

абдомінальне ожиріння, атерогенну дисліпідемію, порушення толерантності до глюкози або 

порушення глікемії натще, артеріальну гіпертензію (АГ). За даними вітчизняних авторів МС 

в загальній популяції в Україні становить від 14 до 24%, серед дітей від 16 до 30%, у 

підлітків від 4 до 10%.  

Мета роботи. Проаналізувати частоту виявлення основних діагностичних критеріїв МС у 

дітей підліткового віку з ожирінням. 

Матеріали і методи. Аналіз наукової медичної літератури та обробка статистичних даних за 

допомогою MedStat.  

Результати досліджень. Під спостереженням перебувало 18 дітей, у віці 12-17 років, які 

страждають на ожиріння. Дослідження проводилось на базі КМУ «ДТМО» в педіатричному 

відділенні 2017-2018 році. Для визначення ступеня ожиріння використовувався розрахунок 

індекса маси тіла (ІМТ). Характер ожиріння оцінювався за величиною окружності талії (ОТ). 

Ожиріння вважається абдомінальним у дітей до 16 років, якщо ОТ відповідає значенню вище 

90 процентіля для відповідного віку та статі, у обстежених понад 16 років - при ОТ, рівний 94 

см і більше у осіб чоловічої статі, 80 і більш у осіб жіночої статі. Методом імуноферментного 

аналізу в сиворотці крові визначається рівень інсуліна, глюкози, ліпопротеїди високої 

щільності (ЛПВЩ) і тригліцеридів. Інсулінорезистентність (ІР) оцінювалось за допомогою 

індекса НОМА-R, який відображає співвідношення рівня глюкози (мг/дл) та інсуліну (в 

мкМО/мл)/22,5. Критерієм наявності ІР вважається значення вище 3,4 мкМО/мл, якщо рівень 

глюкози вище 5,6 ммоль/л, а рівень інсуліну в діапазоні від 11 до 20 мкОД/мл.  

Для виявлення АГ проведено добове моніторування артеріального тиску з оцінкою середніх  

значень систолічного та діастолічного тиску. За результатом дослідження було виявлено: у 

36% (6 дітей) обстежених ІМТ не перевищував 30 кг/ , у 46 % (8 дітей) від 30 до 35 

кг/ , у 17% (3 дитини) вище 35 кг/ . Таким чином, чим більший ІМТ, тим вірогідніше 
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наявність абдомінального  ожиріння. За результатами добового моніторування артеріального 

тиску АГ встановлено у 50% обстежених. Виявлено достовірне збільшення середніх значень 

АТ (САТ вище 130 мм.рт.ст., ДАТ вище 85 мм.рт.ст.) у зв’язку з збільшенням ІМТ та ІР. 

Частота виявлення АГ серед дітей з ІМТ 30 кг/   склала 33% (2 дитини), від 30 до 35 

кг/   - 62% (5 дітей), вище 35 кг/  - 67% (2 дитини). При оцінці показників ліпідного 

обміну відмічається підвищення рівня тригліцерідів (вище 1,7 ммоль/л) та рівень ЛПВЩ 

(менше 1,03 ммоль/л) – у 44% обстежених.  При цьому у обстежених, у котрих ІМТ 30 

кг/ - 33% (2 дитини), від 30 до 35 кг/  – 50% (4 дитини), вище 35 кг/  - 67% (2 

дитини). 

Висновки. 1. Метаболічний синдром виявлений у 47% обстежених дітей підліткового віку з 

ожирінням. 2. Діагноз МС у дітей з абдомінальною формою ожиріння установлюється на 

підставі наявності двох або більше діагностичних критеріїв: артеріальна гіпертензія, 

гіпертригліцеридемія, зниження ЛПВЩ та підвищення індекса НОМА-R. 

 

Лисянський В. С. 

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЦЕРВІКАЛЬНОЇ РЕЗОРБЦІЇ ЗУБІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра стоматології № 1 

зав. кафедрою – проф. В. Г. Центіло 

наук. керівник – к. мед. н. С. І. Драмарецька 

 

Актуальність. Цервікальна інвазивна резорбція зубів – це відносно рідкісний патологічний 

процес, який починається з деструкції дентину виключно у пришийковій ділянці під впливом 

підвищеної активності кластерних клітин. Ця патологія не має будь-яких симптомів та 

виявляється випадково. За даними літератури, провідними чинниками у виникненні 

захворювання вважають наявність дефектів цементу кореня у пришийковій ділянці, де 

відкриті зони дентину, вразливі до остеокластичної активності. Однак, можливо, існують 

інші сприяючі фактори. 

Мета дослідження: визначення патогенетичних чинників, які впливають на розвиток 

цервікальної інвазивної резорбції зубів. 

Матеріал і методи. У ході клінічного дослідження було обстежено 11 пацієнтів віком від 9 

до 64 років з цервікальною інвазивною резорбцією зубів на різних стадіях розвитку. 

Пацієнтів ретельно опитували щодо скарг, а також вивчали анамнез життя та захворювання. 

Стоматологічне обстеження було проведено за загальноприйнятими методами. Додатково 

застосовували конусно-променеву комп’ютерну томографію.  

Результати. В анамнезі усіх пацієнтів протягом останніх 3 років були виявлені ймовірні 

патогенетичні фактори, які могли сприяти розвитку цього патологічного процесу, при цьому 

у деяких пацієнтів виявили одночасну дію декількох чинників. У 3 пацієнтів віком 9-13 років 

(27,3% від загальної кількості) найбільш вірогідною причиною цервікальної інвазивної 

резорбції зубів була побутова травма або надмірний механічний тиск під час ортодонтичного 

лікування. За результатами анамнезу ще 3 пацієнтів віком 19-25 років (27,3%) встановлено, 

що 2 пацієнти (18,2%) використовували засоби для домашнього відбілювання зубів, які не 

були узгоджені з лікарем, в 1 з них та ще в 1 іншого (по 9,1%) виявлено в анамнезі 

травматичне видалення зубних відкладень під час професійної гігієни порожнини рота. Слід 

зазначити, що усі ці пацієнти мали низький гігієнічний рівень. Наступні 3 обстежені пацієнти 

віком 37-43 роки (27,3%) теж в анамнезі мали травматичне видалення зубних відкладень, але 

рівень гігієни порожнини рота у них був як задовільний, так і добрий. У 1 пацієнта цього ж 

віку (9,1%) деякий час назад було проведено лікування онкологічного захворювання. 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

213 

 

Вивчення анамнезу 2 осіб 59-64 років (18,2%) показало, що вони не мають спільних чинників 

щодо цервікальної інвазивної резорбції. З числа цих осіб 1 пацієнт (9,1%) знаходиться на 

лікуванні онкологічного захворювання, ще 1 пацієнт (9,1%) активно використовує 

зубочистки, але їм ніколи не проводили професійну гігієну порожнини рота. 

Висновки. Встановлено низку патогенетичних чинників щодо цервікальної інвазивної 

резорбції зубів, однак значення кожного з них вимагає додаткового дослідження.  

 

Ліперт Л. С., Денисюк А. С., Гаупт А. В. 
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ПРИ ПОБУТОВІЙ АЛЕРГІЇ 

Донецький національний медичний університет 
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Актуальність. Побутова алергія (ПА) виникає через сенсибілізацію до алергенів домашніх 

кліщів (ДК) - Dermatophagoides pteronissimus, Dermatophagoides putrescence, 

Dermatophagoides farinae. Основні клінічні прояви ПА – цілорічний алергічний риніт (ЦАР), 

кон'юнктивіт, значно рідше при прогресуючому перебігу ПА можливий розвиток 

бронхіальної астми. У частини хворих на ПА наявне чітке поєднання респіраторних 

симптомів (РС) зі шкірними проявами алергії – крапив'янкою, алергічним набряком, 

особливо при вживанні в їжу певних продуктів. Крім того, прогресування РС у цих пацієнтів 

часто клінічно корелює з погіршенням шкірних проявів.  

Мета дослідження: дослідити патогенетичні механізми взаємного зв’язку шкірних та РС при 

ПА.  

Матеріали і методи. Під наглядом знаходились та були обстежені 11 хворих (4 чоловіка та 7 

жінок) віком 27-45 років, які хворіли на ПА протягом 3-7 років. У трьох пацієнтів (2 

чоловіків та 1 жінки) був виявлений бронхообструктивний синдром, інші мали ЦАР. Діагноз 

ПА в усіх пацієнтів був підтверджений результатами шкірного тестування та лабораторних 

досліджень - підвищеним рівнем специфічного імуноглобуліна Е (sIgE) до алергенів ДК. Усі 

пацієнти мали висипання на шкірі, алергічний набряк і РС при вживанні в їжу ракоподібних і 

морських молюсків (раків, креветок, мідій). Для уточнення характеру сенсибілізації хворим 

проведено молекулярно-алергологічне дослідження з виявленням  sIgE до алергенних 

молекул (АМ) ДК методом ImmunoCAP. 

Результати дослідження. У всіх хворих виявлений підвищений рівень sIgE до всіх АМ ДК – 

Der p1, Der p2, Der p10, Der p23. Особливо був підвищений рівень sIgE до Der p10 (3-4 клас 

сенсибілізації). Der p10 – алерген тропоміозин, який також присутній в усіх комах, черв'яків, 

молюсків, що викликає перехресні алергічні реакції з ними при сенсибілізації до ДК. Ця 

особливість обумовила розвиток поєднаного дермато-респіраторного синдрома (ДРС) у 

хворих на ПА. 

Висновки.  

1. ДРС у хворих на ПА зумовлений перехресною реактивністю між алергенами ДК і 

продуктами, що містять тропоміозин. 

2. Перехресну реактивність між алергенами ДК і харчовими продуктами, що містять 

тропоміозин, забезпечує АМ Der p10. 

 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

214 

 

Лозновенко К. С. 

ПОРУШЕННЯ ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ 

НА ЧАСТІ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 
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Мета: визначити діагностичну цінність параметрів імунологічної резистентності у дітей, що 

страждають на часті гострі респіраторні захворювання (ГРЗ), провести аналіз мікрофлори 

слизових оболонок ротової порожнини у даної категорії дітей.   

Методи дослідження. Обстежено 20 дітей які знаходились на амбулаторному лікуванні у 

ЛОР відділенні КМП ДТМО міста Краматорськ віком 10-16 років. Основну групу склали 10 

дітей з частими ГРЗ (6–8 раз на рік), контрольну - 10 дітей, які хворіють епізодично (2–4 рази 

на рік). У всіх дітей оцінювався фізичний розвиток за методом центильних стандартів, 

проведені загальноклінічні обстеження, аналіз даних анамнезу дітей та їхніх батьків, 

мікробіологічне дослідження матеріалу з поверхні слизових оболонок ротової порожнини і 

зіва. Дослідження стану імунологічної реактивності включало визначення показників 

функціональної активності нейтрофілів периферичної крові за даними фагоцитозу і НСТ-

тесту, вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), визначення концентрації 

імуноглобулінів класу G, A, M, секреторного імуноглобуліну А (sIgA) і лізоциму методом 

радіальної імунодифузії у гелі, а концентрацію інтерлейкіну 6 (IL-6) та інтерлейкіну 4 (IL-4) - 

імуноферментним методом. 

Результати. Встановлено, що діти основної групи значно частіше хворіли на фарингіт, 

ларингіт, тонзиліт. У них відмічається пригнічення фагоцитарної активності нейтрофілів - 

достовірне зниження активності фагоцитозу і зменшення резервних можливостей 

нейтрофілів в умовах їх стимуляції  (р<0,01). У дітей основної групи встановлено підвищення 

концентрації IgG, ЦІК і лізоциму у сироватці крові (р<0,05). Верифіковано достовірне 

зниження параметрів місцевого імунітету (IgA, лізоциму) на тлі підвищення рівня IgG у 

слині (р<0,01). У дітей основної групи концентрація IL-6 перевищувала контрольні 

значення,а концентрація IL-4 була за межами чутливості тест-системи (<0,4 пг/мл) в обох 

групах. 

Висновки. Серед чинників, які сприяють формуванню групи дітей підліткового віку, що 

часто хворіють на ГРЗ, провідними є часті захворювання верхніх дихальних шляхів батьків, 

наявність у дітей ознак перенесеного рахіту, вітряної віспи, кору, оперативні втручання з 

використанням загального наркозу, порушення імунітету і дисбіоз слизової оболонки ротової 

порожнини та зіва. Усі ці фактори можуть виступати предикторами формування хронічної 

патології верхніх дихальних шляхів і служити прогностичним критерієм при оцінці ризику 

реактивації запального процесу у даної категорії дітей. 
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Мета: покращити результати лікування дітей, хворих на позалікарняну пневмонію , шляхом 

вивчення діагностичної цінності лейкоцитарних індексів крові як маркерів ризику 

несприятливого перебігу захворювання. 

Матеріали і методи. Проведено комплексне обстеження 32 дітей хворих на ПП, які 

знаходились на лікуванні у КМП ДТМО міста Краматорськ. З урахуванням середнього 

показника індексу зсуву лейкоцитів крові (ІЗЛК) діти були розподілені на дві клінічні групи. 

I групу склали 14 хворих на ПП дітей, у яких ІЗЛК дорівнював >2,0 у.о. (середній вік - 

7,8±1,6 року, частка хлопчиків - 57,2±3,6%). До ІІ групи увійшли 18 дитини з ПП та 

показниками ІЗЛК 0,05), частка хлопчиків - 59,1±2,2%, p>0,05). За основними клінічними 

характеристиками групи були порівнянними. 

Результати. Перебіг ПП у дітей І групи з виразним зсувом лейкоцитарної форми вліво (ІЗЛК 

>2 у.о.) частіше асоціював з оцінкою важкості пневмонії >78 балів за шкалою PSI, ознаками 

вогнищево-зливної та сегментарної пневмонії на рентгенограмі, при цьому вірогідність 

важкого перебігу хвороби зростала у 2,5 разу. У представників І групи відзначали частіший 

розвиток ускладнень у вигляді ексудативного плевриту, вірогідність розвитку якого зростала 

у 3,4 разу. Незважаючи на відносно меншу частоту розвитку фебрильної лихоманки у І групі, 

вона мала триваліший перебіг, а у хворих частіше реєстрували прояви бронхообструктивного 

синдрому. Натомість у дітей із ПП та ІЗЛК <2 у.о. частіше відмічали вогнищеві форми 

пневмонії на рентгенограмі, а гострий інфекційно-запальний процес частіше локалізувався на 

рівні верхніх дихальних шляхів у вигляді гнійного синуситу. 

Висновки. За наявності виразного показника індексу інтоксикації (ІЗЛК >2 у.о.) достовірно у 

2,5 разу зростає вірогідність несприятливого перебігу ПП у дітей.  
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Актуальність теми. Тромбоцитопенії різної етіології у дітей, в першу чергу імунна 

тромбоцитопенія (ІТП), є важливою  проблемою у педіатрії. ІТП є найбільш 

розповсюдженим захворюванням крові у дітей. Найчастіше у дітей має місце гостра течія 

ІТП, провідне місце в лікуванні якої на етапі надання вторинної медичної допомоги займає 

комплексна симптоматична терапія. Одним із актуальних напрямків лікування ІТП є 

застосування препаратів кальцію, бо кальцій відіграє важливу роль як в функціонуванні 

тромбоцитів так і у механізмах клітинно-опосередкованих імунних реакціях.  

Метою роботи було дослідити ефективність застосування препаратів кальцію у комплексній 

терапії ІТП у дітей. 

Матеріали та методи. Були проаналізовані 50 історій хвороб пацієнтів, які отримували 

лікування у педіатричному відділенні КНП «ДТМО» КМР м. Краматорськ з приводу ІТП у 

2016-2020 роках. Було відібрано 30 пацієнтів, у яких проводилось дослідження рівня кальцію 

(РК) сироватки крові. За РК пацієнти були поділені на 2 групи: пацієнти з гіпокальціемією 

(рівень кальцію сироватки крові менше ніж 2,25 ммоль/л) – 15 осіб, та пацієнти з нормальним 

рівнем кальцію – 15 осіб. Обидві групи пацієнтів отримували ідентичну терапію, у тому 

числі препарати кальцію (ПК) . У всіх пацієнтів досліджували рівень тромбоцитів до та після 

курсу лікування.  Отримані результати були оброблені та статистично проаналізовані за 

допомогою програми MedStat та STATISTICA. 
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Результати. У групі пацієнтів з ІТП, які мали знижений рівень кальцію крові, виявлено 

статистично значущий сильний зворотній кореляційний зв’язок (R = - 0,848) між рівнем 

кальцію до початку терапії та рівнем тромбоцитів після курсу лікування (рівень значущості  

p<0,001). У групі пацієнтів з нормальним рівнем кальцію сироватки крові статистичного 

значущого кореляційного зв’язку між рівнем кальцію до початку терапії та рівнем 

тромбоцитів після курсу лікування не виявлено (рівень значущості  p >0,05). 

Висновки. Застосування препаратів кальцію у комплексній терапії дітей з імунною 

тромбоцитопенією та супутньою гіпокальціемією сприяє більш швидкому підвищенню рівня 

тромбоцитів, при чому чим нижче рівень кальцію крові, тим сильніший ефект від їх 

застосування У той самий час застосування ПК у дітей з ІТП без ознак гіпокальціемії не має 

такого ефекту. 

Мазепа Є. Ю. 

МЕХАНІЧНЕ СЕРЦЕ-«МІСТ» ДО ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СЕРЦЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра внутрішньої медицини №1 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. М. Верзілов 

наук. керівник – к. мед. н., асист. М. В. Кузеванова 

 

Актуальність. Механічна підтримка кровообігу, включаючи штучне серце (Total Artificial 

Heart (TAH)) та більш розповсюджений вентрикулярний допоміжний пристрій лівого 

шлуночка (Left ventricular assis device (LVAD)), грає життєво важливу роль у лікуванні 

пацієнтів з термінальною стадією серцевої недостатності. У всьому світі розповсюдження 

серцевої недостатності збільшується. Global burden of disease study (1990-2013) 

продемонструвало, що кількість летальних випадків від серцево – судинних захворювань 

збільшилось з старінням населення та складає приблизно одну третю усіх смертей. Що ми 

можемо запропонувати хворому з кінцевою стадією хронічної серцевої недостатності? 

Пересадка серця- операція, яка значимо покращує прогноз і якість життя пацієнтів з важкою 

серцевою недостатністю. В Україні на трансплантацію серця очікує більше 300 пацієнтів. 

Впровадження в клінічну практику альтернативних способів ведення таких хворих не тільки 

не викликає сумнівів, але і вимагає дуже швидких і рішучих дій! На сьогодні вже було 

проведено 8 імплантацій ТАН. За останнє десятиліття у світі виконано приблизно від 4000 до 

4500 таких операцій на рік Досягнення в області надійної механічної підтримки кровообігу, 

таким чином показали експоненціальній ріст використання.   

Матеріали та методи: аналіз наукових досліджень, аналіз медичних протоколів, аналіз 

літературних джерел. 

Результати. Основна роль ТАН полягає в якості рятувальної терапії для переходу до 

трансплантації серця у пацієнтів, вмираючих від бівентрикулярної недостатності. Хоча 

вважається, що «Золотий стандарт» для лікування СН в термінальній стадії  є трансплантація 

серця, вона задовольняє лише невелику частину клінічних потреб. У 2013 році кількість 

імплантованих пристроїв (2744) перевищило кількість пересадок серця (2617) у Північній 

Америці. Приблизно 40% пацієнтів, які очікують на трансплантацію серця отримують 

механічну підтримку кровообігу. Першу успішну імплантацію штучного серця людині 

справив D. Cooley в 1969. Пристрій рекомендується пацієнтам, котрі мають право на 

трансплантацію з симптомами IVкласа Нью-Йоркської асоціації кардіологів з відповідним 

розміром грудної клітини та у котрих є гемодинамічна недостатність потребуюча 

кардіоактивних препаратів або механічна підтримка. Для виявлення кандидатів для операції 

був розроблений ряд показників ризику: Drakos et al. Система підрахунку балів включає в 

себе 6 категорій: призначення терапії в якості показання приладу, використання 

внутрішньоаортального балонного насоса, підвищений опір легеневих судин, залежність від 
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інотропов, ожиріння і використання інгібітора АПФ або АРБ. Більш високі бали 

відповідають більш високим показникам дисфункції ПШ і більш високої смертності після 

операції. 

Висновки. TAH є важливим і ефективним втручанням для пацієнтів, які вмирають від 

бівентрикулярної серцевої недостатності. Імплантовані пристрої механічної підтримки 

кровообігу у хворих на терм.ст. СН можуть використовуватися я к«міст» при двохетапній 

трансплантації серця, або в якості альтернативи трансплантації серця у хворих з 

протипоказами, або у хворих з потенційно оборотними захворюваннями міокарда з високою 

ймовірністю зворотного ремоделювання серця з відновленням скорочувальної здатності 

міокарда. У міру розвитку технологій з появою драйвера свободи пацієнтам, які отримали 

TAH, надається більша мобільність і краща якість життя. 

Малина А. Ю., Жадік Р. О. 

АРТРОСКОПІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ СТРУКТУР 

КОЛІННОГО СУГЛОБУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ КНП «ОЛІЛ М. МАРІУПОЛЬ» 

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 травмами та захворюваннями колінного суглобу є одним з 

багаточисленних контингентів хворих. За даними низки авторів, травми колінного суглобу 

носять розповсюджений характер і становлять близько 18,3% серед усіх травматичних 

пошкоджень, зустрічаються частіше у пацієнтів працездатного віку (у середньому 35 років). 

Це робить актуальною проблему вибору методу оперативного лікування постраждалих з 

даною патологією.  

Мета роботи: аналіз артроскопічного методу оперативного лікування постраждалих з 

травмами та захворюваннями колінного суглобу. 

Матеріал і методи дослідження. Проведений аналіз лікування 313 пацієнтів з 

пошкодженнями структур колінного суглобу на базі КНП «ОЛІЛ м. Маріуполь» за період 

2015-2019 роки. За зазначений період застосовувалися наступні методики оперативного 

лікування: 

 - Аутотендопластика передньої хрестоподібної зв’язки (ПХЗ) системою STG–у 142 (45,4%) 

постраждалих. 

 - Резекція внутрішнього меніску-у 221 (70,6%) постраждалих. 

 - Резекція зовнішнього меніску-у 81 (25,9%) постраждалих. 

 - Абразивна пластика пошкоджень суглобової поверхні–у 18 (5,6%) постраждалих. 

 - Аутотендопластика медіальної пателло-феморальнольної зв’язки–у 4 (1,3%) постраждалих.  

Результати і їх обговорення. Характер пошкодження, загальний стан постраждалого, 

наявність суглобового блоку або нестабільності у колінному суглобі визначали тактику та 

термін оперативного лікування. При наявності ізольованих пошкоджень внутрішнього або 

зовнішнього менісків проводилась парціальна або субтотальна резекція останнього. При 

пошкодженні хрестоподібної зв’язки проводилась аутотендопластика ПХЗ системою STG, 

фіксацією «ендобаттон» та інтерферуючим або титановим гвинтом. При хондромаляції 

суглобової поверхні виростків або надколінка проводилось шейвування, вапоризація або 

абразивна артропластика. Реабілітація включала фізіофункціональне лікування та  заняття з 

інструктором ЛФК з 2-3 доби після оперативного лікування. Позитивний результат при 

використанні артроскопічного методу лікування спостерігали у 272 (86,9%) хворих, 

критеріями позитивного результату були: відсутність больового синдрому, необмежені рухи 
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та стабільність у колінному суглобі. В 13,1% випадків від кількості операцій спостерігалися 

наступні ускладнення: гоніт колінного суглобу–11(13,5%) хворих, сіновіт–27(8,6%).  

Висновки. Артроскопія колінного суглобу при внутрішньосуглобових пошкодженнях – це 

ефективний метод, який має високу діагностичну та лікувальну цінності, має певні показання 

та протипоказання, пов'язаний із загальними та специфічними ускладненнями, та дозволяє 

попередити розвиток дегенеративно-дистрофічних змін. 

 

Манько М. О. 

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК ПІСЛЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ЗАПЛІДНЕННЯ 

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 безпліддя в Україні досягає 18-20% і не має тенденції до зниження, 

що створює соціально-демографічні проблеми державного масштабу. Тому відновлення 

фертильності є пріоритетним напрямком в сучасній медицині.  Все більшого поширення в 

світі для лікування безпліддя набувають методи допоміжних репродуктивних технологій 

(ДРТ). Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) розглядається як один з найбільш 

перспективних методів лікування порушення фертильності. Однак, не зважаючи на сучасне 

лабораторне і медикаментозне забезпечення програм ДРТ тільки 70–80% вагітностей після 

ЕКЗ закінчуються родорозрішенням живим плодом, з якого 20–37% випадків -  передчасними 

пологами. 

Мета роботи. Проаналізувати особливості перебігу вагітності та пологів у пацієнток після 

ЕКЗ. 

Матеріали і методи. Аналіз спеціалізованої медичної літератури, наукові публікації бази 

даних Pub Med відносно особливостей перебігу вагітності та пологів після ЕКЗ. 

Результати. Під спостереженням перебувало 27 вагітних. Середній вік пацієнток склав 32 

роки. Тривалість безпліддя коливалась від 2 до 13 років. До 4 років не вагітніло 13 жінок 

(48,15% випадків), до 8 років – 10 жінок (37,04%), більше 8 років – 4 жінки (14,81%). Після 

запліднення, під час вагітності у жінок спостерігалися ускладнення її перебігу. 

 В I триместрі: ранній гестоз розвинувся у 6-ти жінок (22,22%), загроза переривання 

вагітності – у 3-х (11,11%), мимовільний викидень – у 1-ї жінки (3,70%).  

В II триместрі розвивались: гестаційна анемія I та II ступеня – у 4-х жінок (14,81%), 

плацентарна недостатність – у 3-х (11,11%), загроза переривання – у 3-х (11,11%), істміко-

цервікальна недостатність – у 2-х жінок (7,41%).  

В III триместрі відзначались: плацентарна недостатність – у 3-х випадках (11,11%), 

загроза переривання вагітності – у 3-х (11,11%), прееклампсія – у 1-ї жінки (3,70%), синдром 

затримки розвитку плода (СЗРП) – у 2-х (7,41%).  

Передчасні пологи відбулися у 7-ми жінок (25,93%). Розродження жінок відбувалося 

як через природні пологові шляхи – у 16 (59,26%), так і шляхом кесаревого розтину за 

акушерськими показаннями – у 11 (40,74%). При цьому, пологи в строк відбулися у 18-ти 

жінок (66,67%), передчасні пологи – у 7-ми випадках (25,93%).  

У обстежених вагітних гестаційний вік новонароджених склав 34 – 40 тижнів. У 

задовільному стані народилося 17 дітей, що становило 62,97% випадків.  

Перинатальні ускладнення спостерігалися у 11-ти новонароджених (40,74%): асфіксія 

легкого ступеня – у 5-ти випадках (18,52%), асфіксія середнього ступеня – у 4-х (14,81%), 

СЗРП – у 2-х новонароджених (7,41%). Жодного летального випадку не спостерігалось. 
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Висновки. Аналіз характеристики клінічного перебігу вагітності, пологів і стану 

новонароджених у жінок після екстракорпорального запліднення  показав, що ці жінки 

належать до групи високого ризику з розвитку ускладненого перебігу вагітності, пологів, 

стану плода та новонародженого. Тому, актуальним при веденні вагітних після ЕКЗ є 

розробка алгоритму досліджень, спрямованого на своєчасне попередження передчасних 

пологів,  плацентарної недостатності з раннім початком ефективних профілактичних і 

лікувальних заходів.  

 

Махно В. М., Шидлаускас Ю. С. 

ЗНАЧЕННЯ ЕСТРОГЕНІВ У МІНЕРАЛЬНОМУ ОБМІНІ І РЕМОДЕЛЮВАННІ  

КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ОСТЕОПОРОЗІ У ЖІНОК  КЛІМАКТЕРИЧНОГО  

ПЕРІОДУ 

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. У  зв'язку зі збільшенням тривалості життя жінки в клімактеричному періоді, 

проблема остеопорозу залишається надзвичайно актуальною. Середній вік жінок, що 

вступають в період постменопаузи є  50 +/-5 років. За даними ВООЗ, вже в 2015 році 46% 

жінок на планеті мають вік старше 45 років ( тобто перебувають у періоді пременопаузи, 

ранньої- і пізньої постменопаузи); серед жінок України - це майже половина (13,2 млн).  

Мета. Розглянути сучасні погляди впливу естрогенів на мінеральний обмін і ремоделювання 

кісткової тканини при остеопорозі у жінок, які перебувають у  клімактеричному  періоді.  

Матеріал і методи. Аналіз досліджень за даними зарубіжної літератури. 

Результати. Ремоделювання кісткової тканини є динамічним процесом, залежним від  

вікових факторів. В пубертатному і постпубертатном періодах кісткова маса активно 

збільшується. Така досягає своєї максимальної величини у 20-30 років; настає період деякої 

рівноваги, у якому щільність кісток залишається постійною. Фізіологічне зниження кісткової 

маси починається після 35 років, зростає в ранню постменопаузу (в перші 5 років після 

настання менопаузи) і поглиблюється в пізню постменопаузу (більше 5 років після 

менопаузи), досягаючи 2-3% на рік.  

Головними чинниками, що визначають темпи вікового зниження кісткової маси 

вважаються дисбаланс гормонів, зниження рівня естрогенів, що поступово розвиваються у 

клімактеричному періоді. 

 Остеопороз характеризується дисбалансом процесів кісткової резорбції та синтезу 

кісткової тканини, супроводжується порушеннями її ремоделювання, як наслідок – її 

якісними змінами. 

 Кісткове ремоделювання контролюють фактори регуляції обміну кальцію. При 

кістковому ремоделюванні відбувається  забезпечення мінерального -  кальцій (Са)-

фосфорного (Р) обміну, поповнення рівня кальцію (Са) в кістковій тканині і, відповідно, 

підтримання її щільності.  

Кісткова тканина є органом-мішенню для естрогенів (Е). Е впливають на гомеостаз 

Са, регулюючи синтез паратиреоїдного гормону (ПТГ) паращитовидною залозою. Основна 

функція ПТГ – підвищення концентрації Са в плазмі крові за рахунок підсилення 

вивільнення Са і Р з їх депо в кістках.  

Функціональним антагоністом ПТГ вважається кальцитонін ( секретується клітинами 

щитовидної залози); такий регулює Са-Р обмін, баланс активності остеобластів і 

остеокластів. Вплив кальцитоніна – зниження рівня Са в крові.  
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Регулює обмін Са і Р кальцитріол (є активною формою вітаміну D). В нирках 

кальцитріол стимулює реабсорбцію іонів Са і Р. При низькій концентрації іонів Са – 

кальцитріол сприяє вивільненню Са з кісткової тканини. Е підсилюють утворення і 

функціональну активність остеобластів; пригнічують формування і активність остеокластів. 

 Дефіцит Е уповільнює процеси кісткового ремоделювання, а саме: подовжується фаза 

резорбції внаслідок зменшення апоптоза остеокластів, збільшення тривалості їх життя, що 

веде до резорбції і перфорації трабекулярної пластини. Остеобласти не взмозі заповнити 

лакуну резорбції, яка утворюється. При дефіциті Е порушується баланс рівня Са в крові, 

ПТГ, кальцитріолу, кальцитоніну, що призводить до остеорезорбції. Замісна гормональна 

терапія спрямована на поліпшення кишечної абсорбції Са, його рівня в крові і кістках.  

Висновки. Дефіцит естрогенів в клімактеричному періоді життя жінки призводить до 

розвитку остеопорозу. Тому, бажано підтримувати естрогенний фон жінки застосуванням 

замісної гормональної терапії, спрямованої на поліпшення кишкової абсорбції Са, його рівня 

в крові і кістках, на регуляцію гормонального обміну для запобігання розвитку остеопорозу.  

 

Мельник О. О. 

ПРОГНОЗУВАННЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ З СИНДРОМОМ ЗАТРИМКИ 

ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – доц. І. Г. Самойленко 

 

Актуальність. Затримка внутрішньоутробного росту та розвитку плоду (ЗВУР)- це 

ускладнення вагітності, які приводять до народження малюків з недостатньою масою тіла до 

їх гестаційного віку, тобто коли величина маси тіла нижча 10%  центиля в терміні вагітності 

матері, або морфологічний індекс зрілості відстає на 2 і більше тижні від справжнього 

гестаційного віку. Профілактика цієї патології та турбота про здоров’я майбутнього 

покоління є актуальною проблемою медицини : наслідки ЗВУР можуть приводити до 

порушення адаптації дитини, зниження опірності організму від захворювань та проблем з 

подальшим фізичним, соматичним і нервово-психічним розвитком дитини. 

Мета: простежити взаємодію різних чинників на вагітну жінку та прогнозувати вірогідність 

виникнення затримки внутрішньоутробного розвитку плоду. 

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 27 історій розвитку 

новонароджених зі ЗВУР на базі відділенні новонароджених МТМО «Здоров’я дитини та 

жінки» м. Маріуполя за 2018- 2019 р. 

Результати. Протягом цього року народилося 1349 малюків,із них 27 зі ЗВУР, це складає 

2,01 % від усієї кількості новонароджених цього року, це на 0,21% більше, ніж у минулому 

році. В структурі всіх захворювань малюків, зі ЗВУР склали 16,72%, що на 1,34% більше у 

порівнянні з 2018 р. У 17 випадках діти були народженні від жінок у віці старше 35 років. 

З’ясовано , що всі жінки мали обтяжений соматичний анамнез у 69% випадків, саме : мали 

бактеріальні або вірусні інфекції під час вагітності,захворювання  нирок або безсимптомну 

бактеріурію, прееклампсію , анемію 1-2 ст., викидні або перинатальні втрати в попередніх 

вагітностях, народжували маловагових дітей у попередніх вагітностях, палили, погано 

харчувались та самі мали низьку вагу тіла, не були обстежені та не стояли на обліку, з 

загрозою переривання-37,31%. Серед малят у 87% випадків термін гестації при народженні 

був 37- 42 тижнів. Більшість малюків (58%) було з асиметричною формою. Переважали 

хлопчики з вагою тіла від 2000-2499 г та оцінкою по Апгар 7-8 балів. У 61,58% випадків 

тривалість безводного періоду склав більше ніж 12 годин. Друга дитина із двійні - у 12,6% 
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випадків. Мали 1 артерію пуповини за даними УЗД - 5%. Обвиття пуповини навколо шиї-

57%. За станом при народжені всі діти отримували необхідну респіраторну підтримку, у 

терміні до 34 тижнів була профілактика РДС. При необхідності-антибіотики, всі отримували 

антигеморагічну терапію, в 100% випадків були обстежені, проводився постійний моніторинг 

стану маля  

Висновки. Своєчасне обстеження, безпечність методів діагностики та ефективність 

лікування майбутньої матері - профілактика більшості захворювань плоду і народження 

здорових нащадків. Здорові діти складають здорову націю! 

 

Мостова Н. М. 

ВПЛИВ ПЕРЕНЕСЕНИХ ІНФЕКЦІЙ МАЙБУТНЬОЇ МАТЕРІ НА ПЕРЕБІГ 

НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій. 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. О. О. Мельник 

 

Актуальність. Внутрішньоутробне інфікування плода – це захворювання плода і 

новонародженого, що виникли в результаті інфекційного зараження в анте- чи 

інтранатальному періоді мікроорганізмами, джерелом яких була вагітна жінка. Перенесення 

інфекції майбутньої матері призводить до ускладнень під час вагітності, пологів та патології 

неонатального періоду у новонароджених. 

Мета: провести аналіз анамнезу вагітних та новонароджених, дослідити вплив перенесених 

інфекцій серед породіль та встановити їх зв'язок з акушерськими та пренатальними 

ускладненнями.  

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз медичної документації жінок, які 

народжували в ТМО«Здоров’я дитини та жінки» м.Маріуполя,оцінено перебіг вагітності та 

пологів у 1349-ти жінок за 2019 рік.З цієї кількості породіль ми виявили 10 найтяжких 

випадків ускладнень неонатального періоду у новонароджених. 

Результати досліджень. В результаті проведеного клініко-статистичного дослідження було 

комплексно обстежено 10 вагітних жінок.В ході аналізу даних встановлено,що більшість 

вагітних були репродуктивного віку від 20 до 35 років – 70%,середній вік становив 27 

років(40%),жінки до 35 років(60%) та жінки віком 36-45 років склали 30%. При вивченні 

архівних даних історій хвороб,спостерігався ускладнений перебіг даної вагітності – 100% 

випадків.Ускладнений перебіг пологів мало 60% жінок, післяпологового періоду – 70%.Під 

час вагітності перехворіло ГРВІ – 4 жінки,на момент перебування у пологовому відділенні 

виявили ГРВІ –1 випадок,дріжджовий кольпіт та стафілокок – 3 випадки,гострий 

лівосторонній дифузний отит – 1 випадок. Супутні захворювання: статевих органів, очей, 

шкіри,анемія І-ІІ ст,мали усі породіллі.У 37% були захворіння серцево-судинної або 

ендокринної системи .У народжених ними дітей з вродженою пневмонією (8 дітей). 

Дизморфізм плоду(1 дитина). Полісіндактілія (1 дитина). Розщелина твердого піднебіння (1 

дитина).Низька маса тіла(4 дитини). Дихальна недостатність І-ІІ ст. мали усі 10 малюків. За 

шкалою Апгар новонароджені розподілились таким чином:8-8 балів – 3(30%),7-8 – 4(40%),3-

6 – 3(30%). Усі новонароджені потребували респіраторної підтримки та були переведені до 

ВПН. Клінічно в усіх дітей спостерігали млявість, зригування, здуття живота,у 2- висипка на 

шкірі. У неврологічній симптоматиці домінував синдром церебрального пригнічення, рідше 

синдром рухомих розладів. Анемія констатована у 4-х дітей,тромбоцитопенія у 2-х дітей з 

цитомегаловірусною інфекцією. 
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Висновки. Встановлено,що у вагітних та породіль найчастіше зустрічались інфекції статевих 

органів.В спектрі збудників частіше були:епідермальний стафілокок,кишкова паличка,гриби 

рода Кандіда, мікоплазма.У частини жінок відмічалась активація інфекційного процесу під 

час вагітності,що клінічно проявлялось інфекційними захворюванням статевих органів, 

маловоддям, загрозою переривання вагітності, передчасним виливом навколоплідних вод, 

внутрішньоутробним інфікуванням плода. Отже, усі досліджені нами новонароджені, які 

перенесли внутрішньоутробну інфекцію мали патології в неонатальному періоді. 

Мостова Н. М., Харабуга Т. Г. 

МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНІ ШТАМИ БАКТЕРІЙ, ЯК ПРИЧИНА 

ВИНИКНЕННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра хірургії, ендоскопії, оторинолярингології, 

реконструктивно-відновлювальної хірургії та променевої діагностики 

зав. кафедрою – доц. С. О. Жаріков 

наук. керівник – В. Г. Жмелюк 

 

  Актуальність. Виникнення та розповсюдження резистентності до протимікробних 

препаратів являє собою значущу загрозу для здоров’я людей у всьому світі. Щорічно велика 

кількість людей заражаються серйозними бактеріальними інфекціями, які стійкі що найменш 

до одного або декількох антибіотиків, летальні випадки в цих пацієнтів є прямим наслідком 

резистентності бактерій до антибіотиків, частина цих пацієнтів страждають від ускладнень 

інфекції. Також ці інфекції значно впливають на вартість надання медичної допомоги, 

оскільки пацієнти які лікуються від цих інфекцій часто отримують довготривалі курси 

антибіотикотерапії, потребують використання антибіотиків більших вартості, збільшення 

термінів перебування хворих в стаціонарі,  потребують частого та тривалого медичного 

спостереження.  

  Мета. Провести аналіз результатів бактеріологічних досліджень (штам бактерії, 

резистентність до основних груп антибактеріальних препаратів), у хворих на найбільш 

розповсюджені випадки хірургічної інфекції. 

  Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз медичної документації пацієнтів, 

які перебували на лікуванні в хірургічному відділенні з гострою хірургічною інфекцією та 

ранами, які довгий час не піддавалися загоєнню. З 1897 iсторій хвороб були відібрані 100 

хворих у яких взяті зразки матеріалів на патогенну флору. 

  Результати досліджень. В ході аналізу даних відібрано 100 результатів бактеріологічного 

посіву з результатами чутливості до основних груп антибіотиків з такими захворюваннями: 

інфікована рана, синдром діабетичної стопи, трофічна виразка, гідроаденіт, флегмона, абсцес, 

парапроктит, епітеліальний куприковий хід, бешиха, остеомієліт. Встановлено, що в 20 

посівах виявлено ріст Staphylococcus saprophyticus (умовно-патогенний) 31% чутливі(+), а 

69% резистентні(-) до групи пеніцилінів, 66,7% (-) та 33,3%(+) до групи фторхінолони,  

38,5% (-) та 61,5% (+) до групи цефалоспоринів, 37,5% (-) та 62,5 (+) до групи 

аминоглікозідів, 65%(+) та 35(-) до групи карбапенеми. В 38 посівах виявлено ріст 

Staphylococcus aureus (найпоширеніший) 41% чутливі(+), а 59% резистентні(-) до групи 

пеніцилінів, 41,2% (-) та 58,8%(+) до групи фторхінолони, 21,6% (-) та 78,4% (+) до групи 

цефалоспорини, 17,4% (-) та 82,6 (+) до групи аминоглікозідів, 91,7%(+) та 8,3(-) до групи 

карбапенеми. В 9 посівах виявлено ріст Pseudomonas aeruginosa (максимально резистентні) 

9,1% чутливі(+), а 90,9% резистентні(-) до групи пеніциліни, 77,7% (-) та 22,3%(+) до групи 

фторхінолони, 50% (-), 33,3% (+) та (малочутліві) 16,7% до групи цефалоспорини, 57,1% (+) 

та 42,9 (-) до групи карбапенеми. 
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  Висновки. В результаті роботи виявлені штами найбільш поширених мікроорганізмів  

резистентних до антибіотиків широкого спектру. Особливу увагу слід приділити випадкам 

інфікування мультирезистентними штамами Pseudomonas aeruginosa та Staphylococcus aureus, 

оскільки розвиток та прогресування резистентності, несе під собою небезпеку розвитку 

інфекційних ускладнень нечутливих до стандартних методів лікування. 

Муравський Д. В. 

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Сумський державний університет, Медичний інститут 

м. Суми, Україна 

кафедра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. Ю. В. Шкатула 

наук. керівник – д. мед. н., проф. Ю. В. Шкатула 

 

Експериментальні дослідження у галузі медицини та біології, біохімії та фармакології 

проводяться з використанням піддослідних тварин. Традиційно лабораторні тварини широко 

використовуються і у освітньому процесі в навчальних закладах медичного спрямування 

нашої країни. 

У 1987 році в Страсбурзі була прийнята «Європейська конвенція про захист хребетних 

тварин…», згідно якої необхідне прийняття усіх можливих заходів щодо скорочення 

кількості експериментів із використанням тварин. Russel W. M., Burch R. L. запропонували 

3R-концепцію, що регламентує три базових принципи організації досліджень на тваринах: 

reduction – максимально можливе зменшення кількості тварин, які використовуються для 

здійснення необхідних навчальних або наукових цілей; refinement – поліпшення, 

вдосконалення експериментальних методик для зниження (виключення) негативних 

(больових, стресових та інших) впливів на тварину; replacement – усунення тварин з 

експериментальної або навчальної роботи, якщо є можливість отримати аналогічні 

результати альтернативними методами. 

Загальні етичні вимоги щодо використання лабораторних тварин у медичних і 

біологічних експериментах в Україні розроблені робочою групою під керівництвом члена-

кореспондента НАН і АМН України О. Г. Резнікова і ухвалені Першим національним 

конгресом з біоетики (2001 р.). У травні 2017 року Україна приєдналася до Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших 

наукових цілей. 

Вважаємо, що експерименти на тваринах виправдані тільки тоді, коли є підстави 

очікувати, що їхні результати суттєво сприятимуть рішенню актуальних наукових завдань. 

Неприпустимо використовувати тварин із навчальною метою, якщо ця мета може бути 

досягнута іншими шляхами. Впровадження у освітній процес альтернативних методів і 

засобів навчання (мультимедійні технології, тренажери, комп’ютерне моделювання, 

відеофільми, віртуальні моделі) дозволяє значно поліпшити процес навчання і зменшити 

кількість експериментів на тваринах. 

 

Мурза Ю. О. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПТИЧНОГО ГЕПАТИТУ 

Сумський державний університет, Медичний інститут 

м. Суми, Україна 

кафедра педіатрії 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. О. І. Сміян 

наук. керівник – к. мед. н., доц. О. К. Редько 
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Актуальність. У відділеннях інтенсивної терапії розвинених країн летальність від сепсису у 

новонароджених залишається однією з причин, що лідирують. 

Мета дослідження: вивчити етіологію, клініко-лабораторні, інструментальні та 

патоморфологічні особливості септичного гепатиту у новонароджених.  

Матеріали та методи. Проведено аналіз 32 стаціонарних карт дітей (з них 29 (90,6%) – 

передчасно народжених у терміні гестації 27-34 тижнів), які лікувалися у відділенні 

інтенсивної терапії новонароджених Сумської обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом 

септичний гепатит.  

Результати. На підставі гемокультури лише в 13 випадках (40,6%) вдалося визначити 

етіологію сепсису. Найчастішими збудниками сепсису були Staphylococcus epidermidis 

(18,8%), Enterobacter cloacae (9,4%). Летальний результат спостерігався у 59,3% випадків, 

найчастіше – при неуточненій етіології сепсису. У 100% випадків при виникненні септичного 

гепатиту у дітей відзначалася жовтяниця, найчастіше з зеленуватим відтінком. Гепатомегалія 

визначалася у 25 (78%) пацієнтів. У 22 (68,7 %) пацієнтів визначався геморагічний синдром, 

найчастіше у вигляді легеневої або шлунково-кишкової кровотечі. Зміни з боку гемостазу 

супроводжувався збільшенням активованого парціального/часткового тромбопластинового 

часу, протромбінового часу, тромбінового часу. У 9,4 % немовлят визначалася спленомегалія 

– як результат гіперплазії ретикулогістіоцитарної тканини органу у відповідь на сепсис і 

гепатит. Кон’югована гіпербілірубінемія виявлялася у всіх пацієнтів. Зниження 

протромбінового індексу відзначено у 78% дітей, а підвищення рівня аланін 

амінотрансферази (АЛТ) і аспартатамінотрансферази (АСТ) у 72%. Гіпопротеїнемія 

відзначалася у 37,5% дітей. 

 Ультразвукова картина при септичному гепатиті у 87.5% пацієнтів характеризувалася 

змінами в паренхімі печінки і її судинній системі, іноді в поєднанні з ураженням біліарного 

тракту у вигляді потовщення стінок жовчного міхура і неоднорідності його вмісту. Діагнози 

сепсису і септичного гепатиту у всіх померлих новонароджених були підтверджені при 

патологоанатомічному дослідженні. У 7 пацієнтів при виявлявся некротичний гепатит: 

відзначалися незворотні запальні дистрофічні зміни у вигляді некрозу гепатоцитів, що 

поєднуються з тотальним ураженням усіх структур печінки, у тому числі, біліарного тракту і 

сполучнотканинної строми.  

Висновки. Таким чином, клінічна симптоматика септичного гепатиту супроводжується 

жовтяницею, у більшості дітей гепатомегалією і геморагічним синдромом. Збільшенням 

селезінки захворювання супроводжувалося рідко. Основними лабораторними критеріями 

септичного гепатиту: кон’югована гіпербілірубінемія (100%), зниження протромбінового 

індексу (78%) і підвищення рівня АЛТ і АСТ (72%). Найбільш несприятливий прогноз 

спостерігався в результаті проникнення збудника в печінку через пупкову вену.  

 

Мусіч А. С., Сміхун С. І., Форостина С. П. 

ПОРІВНЯННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВОДЯНКИ ЯЄЧКА ЗА МЕТОДИКОЮ 

КАФЕДРИ УРОЛОГІЇ ДНМУ З ІНШИМИ СТАНДАРТНИМИ МЕТОДИКАМИ 

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. Водянка яєчка (гідроцелє) – це патологічний стан, при якому серозна рідина 

накопичується між власними оболонками яєчка, що призводить до збільшення останнього в 

розмірі. Найбільш поширеними способами оперативного лікування є методики Бергмана та 
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Вінкельмана. Обидві методики супроводжуються значною травмою оточуючих тканин та 

живлячих судин яєчка. 

Мета роботи. Дослідити можливість використовування способу оперативного лікування 

водянки яєчка за методикою кафедри урології ДНМУ (м. Краматорськ) в клінічній практиці. 

Матеріали та методи. На базі кафедри урології з 2016р. по 2020р. було виконано 168 

операцій з приводу гідроцелє. З них контрольна група складає 126 пацієнтів (прооперовані за 

методиками Бергмана або Вінкельмана), та група дослідження в кількості 42 пацієнта 

(прооперовані за методикою кафедри урології м. Краматорська).  Оцінка результатів 

проходила за такими критеріями: тривалість оперативного втручання, кількість ліжко-діб, 

необхідність дренування після операції, та вірогідність ускладнень у найближчому 

післяопераційному періоді - орхоепідідіміту, виникнення гнійно-запального процесу рани, 

утворення післяопераційної гематоми. 

Результати.  Середня тривалість оперативного втручання виявилась дещо більшою у 

контрольній групі (54±8 хв.) проти групи дослідження (41±6 хв, p≥0,05). Середня кількість 

ліжко-діб була достовірно нижче у групи дослідження (1,5±0,5) ніж у контрольній групі 

(7,5±2,5, p≤0,001). Особливістю запропонованого методу також є відсутність встановлення 

дренажу (N=0), та більшості пацієнтам контрольної групи під час операції (N=114) чи після 

неї протягом двох діб (N=9) була визначена потреба дренування операційної порожнини. 

Також, суттєво різнились параметри післяопераційного процесу загоєння рани, та 

виникнення ускладнень в післяопераційному періоді. Орхоепідідіміт зустрічався достовірно 

частіше у контрольній групі (N=94, 74%)  ніж у групі дослідження (N=5, 12%, p≤0,01), 

розвинення гнійно-запального процесу рани також більш часто спостерігалось у групі 

класичних методів (N=9, 7%) ніж у групі запропонованої модифікації втручання   (N=5, 2%). 

У найближчому та віддаленому післяопераційному періоді спостерігалось більш часте 

утворення значимої післяопераційної гематоми, що потребувала додаткового спостереження 

пацієнта, частіше у контрольній групі (N=17, 13%), ніж у групі дослідження  (N=2, 5%).  

Висновки. На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що запропонований 

спосіб оперативного лікування за методикою кафедри урології м. Краматорська має значні 

переваги над іншими методиками за більшістю критеріїв. А саме, відносне скорочення 

оперативного втручання, відсутність необхідності встановлення дренажу, короткий час 

госпіталізації, невелика вірогідність виникнення післяопераційних ускладнень. Це дозволяє 

використовувати його в клінічній практиці урологічних відділень. 

 

Налбат О. М., Налбат Н. В. 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРФЕРОНУ - Α2B В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ВІЛ-

ІНФІКОВАНИХ ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет. 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – В. В. Герасименко 

 

Актуальність теми. ВІЛ-інфекція є серйозною проблемою людства тому відзначається 

неухильне зростання інфікування серед молоді, інфікуються жінки дітородного віку в тому 

числі і вагітні. Щодня в світі 2000 дітей стають ВІЛ-інфікованими, при цьому в більшості 

випадків відбувається передача інфекції від ВІЛ-позитивної матері до дитини. ВІЛ-інфекція 

перестала бути фатальною загрозою людству завдяки появі високоактивної 

антиретровірусної терапії.  АРВТ сприяє відновленню імунної системи, проте не призводить 

до санації організму. 

Мета дослідження. Вивчити клінічні ефекти альфа-2b інтерферону в комплексній терапії 

ВІЛ-інфікованих дітей для зміцнення імунної системи. 
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Матеріал і методи. Під нашим спостереженням перебувала 21 дитина  у віці від 3-7 років на 

базі дитячого будинку «Антошка» м. Краматорськ з дозволу головного лікаря А. О. Романова 

з діагнозом ВІЛ-інфекція. Аналіз анамнестичних даних показав, що переважний шлях 

зараження - перинатальний. Діагноз  був верифікований на підставі виявлення в сироватці 

крові антитіл до вірусу імунодефіциту людини дворазово. Підбір пацієнтів відбувався за 

клінічними і імунологічних критеріям. Перед початком терапії хворі діти підлягали 

загальноклінічному обстеженню та  огляду вузьких фахівців. Спостережувані діти в 

залежності від схеми терапії були розділені на 2 групи: 10 дітей першої групи приймали АРВ 

терапію в комплексі з інтерфероном альфа-2b людських рекомбінантних і 11 дітей 

отримували тільки АРВТ терапію (друга група). Препарат інтерферон альфа-2b приймають 

по схемі: 150000 МО двічі на добу перші 10 днів, далі через день. Курс спостереження 3 

місяці. Ефективність лікування оцінювали на момент закінчення терапії, щодо змін клінічних 

проявів захворювання. 

Результати дослідження. Позитивна динаміка відзначалася в обох групах дослідження, яка 

характеризувалася поліпшенням самопочуття, підвищенням апетиту, зменшилася 

вираженість гепатоліенального синдрому. Необхідно відзначити, що в першій групі (діти 

брали комплексну терапію АРВТ + інтерферон альфа-2b) відзначається прискорення 

зростання дітей в порівнянні з другою групою, клінічні симптоми купірувати швидше. 

Особливо це стосується шкірних проявів (геморагічні прояви, дерматит, герпетична 

інфекція). На тлі лікування відзначається відсутність рецидивів опортуністичної патології. 

При застосуванні інтерферону альфа-2b в комплексному лікуванні ВІЛ-інфекції 

спостерігалася позитивна динаміка показників клітинного і гуморального імунітету. Значні 

зміни були відзначені щодо CD4 / CD8. Даний коефіцієнт підвищився у дітей 1 групи в 2,4 

рази і склав 1,16 ± 0,2, в порівнянні в другій групі 1,09 ± 0,014. 

Висновки. Отримані результати свідчать про виражену імунокорегуючу дію інтерферону 

альфа-2b. Введення його в комплексну терапію лікування ВІЛ-інфікованих дітей сприяє 

нормалізації рівня Т-лімфоцитів і CD8- клітин, підвищення рівня CD4-клітин. Таким чином 

інтерферон альфа-2b виявився ефективним  імунокорегуючим препаратом, що сприяє 

усуненню порушень в імунній системі, в першу чергу в її клітинній ланці, що позитивно 

вплине на якість життя дітей.  

 

 

 

Невкритий В. А. 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯЖ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВАРИКОЗНЕ 

РОЗШИРЕННЯ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра хірургії, ендоскопії, оториноларингології, реконструктивно-відновлювальної 

хірургії та променевої діагностики 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц.. С. О. Жаріков 

наук. керівник – Р. В. Пилипенко 

 

Актуальність. Хронічне захворювання вен (ХЗВ) нижніх кінцівок є надзвичайно актуальною 

медичною і соціальною проблемою. За даними досліджень, проведених асоціацією ангіологів 

і судинних хірургів України, 76% хворих на ХЗВ мають вік від 30 до 65 років. Ендовазальна 

лазерна коагуляція (ЕВЛК), радіочастотна абляція (ЕВРЧА) підшкірних вен нижніх кінцівок 

в поєднанні з мініфлебектомією та склеротерапією, на сьогодні є досить поширеними в 

лікування ХЗВ. 
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Мета дослідження. Провести аналіз ефективності ЕВЛК, динаміки клінічних проявів ВХВ 

нижніх кінцівок, якості життя пацієнтів впродовж комплексного лікування даного 

контингенту хворих. 

Матеріал та методи. Проаналізовано результат лікування 46 хворих на ВХВ нижніх 

кінцівок, що знаходилися в клініці хірургії, ендоскопії та реконструктивно-відновлювальної 

хірургії ДНМУ в період з грудня 2016 до січня 2018 року. Середній вік хворих склав 43,2 

±12,7 років. Співвідношення чоловіків та жінок склало 1:1,7. В 5 випадках мала місце ВХВ 

обох нижніх кінцівок. Всім хворим перед операцією виконували дуплексне ангіосканування 

венозної системи нижніх кінцівок. Операцією вибору була ЕВЛК з використанням діодного 

лазера, довжиною хвилі 1470 нм з торцевим лазерним світловодом в поєднанні з 

мініфлебектомією. Потужність лазерного випромінювання становила 12,5 Вт. Для 

проведення світловода до судини застосовували венозний катетер, розміру 16G, або 

підключичний катетер КВ-2, розміром Fr:5.  

Результати дослідження та їх обговорення. Всього було прооперовано 51 стовбур 

підшкірних вен нижніх кінцівок. За СЕАР класифікацією клінічний клас захворювання 

становив: С2 – 14 (30%), С3 – 22 (48%), С4 (a, b) – 8 (17%), С5 – 1 (2%), С6 – 1 (2%). Середня 

довжина великої підшкірної вени (ВПВ), що підлягала ЕВЛК склала 29,2 ±12,4 см, а малої 

підшкірної вени (МПВ) – 14,6 ±6,9 см. При сонографічному моніторингу стану венозної 

системи в післяопераційному періоді в строки до 1 місяця не було зареєстровано кровотоку 

стовбуром ВПВ чи МПВ. В одному випадку (1,9%) за 6 місяців після оперативного 

втручання мала місце неповна реканалізація стовбура ВПВ стегнового сегмента на ділянці 

вени близько 25 см. Клінічних проявів рецидиву ВХВ в даному випадку не спостерігалося. В 

двох випадках (3,8%) був констатований рецидив захворювання причиною якого був 

рефлюкс перфорантними венами гомілки з неспроможнім клапанним апаратом, що був 

ліквідований при повторному втручанні. Для визначення якості життя пацієнтів з ВХВ 

використовували опитувальник CIVIQ-20. В доопераційному періоді загальний індекс (за 

реверсивною шкалою) склав 48,2 ±18,5. Через 1 місяць після операції – 60,8 ±10,7. Через 6 

місяців після операції глобальний індекс склав вже 66 ±8,4. В одного хворого (1,9%) після 

операції було виявлено флеботромбоз стегнової вени, та був призначений ривароксабан в 

дозі 15 мг двічі на добу впродовж 1 місяця. При контрольній УЗДГ ехоознак флеботромбозу 

виявлено не було. 

Висновки. ЕВЛК є ефективною в лікуванні ВХВ, дозволяє підвищити якість життя таких 

пацієнтів.  

 

 

 

Невкритий В.А. 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ НЕКРОТИЗУЮЧОГО ЕНТЕРОКОЛІТУ 

У НОВОНАРОДЖЕНИХ 

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. В.В. Кривошеєва 

 

Актуальність. Некротизуючий ентероколіт (НЕК) є одним з найрозповсюдженіших 

захворювань шлунково-кишкового тракту новонароджених дітей. Незважаючи на 

десятиріччя досліджень та удосконалення лікування, летальність від НЕК є високою (від 15 

до 30%), а виживаємість часто характеризується довготривалими ускладненнями. 

Мета дослідження. Збір та аналіз даних новітніх підходів лікування, а також їх ефективності 

у новонароджених з НЕК.  
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Матеріали та методи. Вивчено матеріали українських та закордонних медичних публікацій, 

проаналізовано статистичні дані хворих. 

Результати. Абсолютним показанням щодо невідкладного хірургічного лікування є 

пневмоперитонеум. Відносним показанням - неконтрольоване протікання хвороби з  появою 

сепсису, некрозу («Немовля підвищеного статусу»). Хірургічне лікування потребує 30-35% 

хворих. Існуючі тактики оперативного лікування включають лапаротомію(ЛТ), лапароскопію 

та перитонеальний дренаж (ПД). Лапаротомія включає у себе варіанти резекції з анастамозом  

або без нього, утворення зовнішньої ентеростоми, виконання техніки кліпсування та 

опускання. Лапаро-методика є точним методом діагностики некротичних змін у кишківнику 

та гарно переноситься дітьми вагою до 1 кг та може бути безпечно виконана навіть у палаті 

інтенсивної терапії. Метод ПД застосовується для тяжких хворих та є тимчасовою мірою 

перед виконанням ЛТ. Виконання хірургічного лікування без передчасної декомпресії за 

допомогою ПД у групі немовлят з низькою вагою тіла при народженні призводить до 

підвищення летальності. Цей варіант лікування отримав велику популярність завдяки  

відказу від загальної анастезії, уникненню ризику утрати кишківника при резекції і розвитку 

синдрому короткої кишки.  

Одним з новітніх методів лікування НЕК, особливо тотальної форми є «кліпування та 

опускання» - будується на резекції некротизованих сегментів кишківника, кліпуванні 

життєздатних та їх опусканні до брюшної порожнини для анастомозування. Згідно з двох 

рандомізованих багатоцентрових контрольованих досліджень у Північній Америці та Європі 

(NEST) встановлено, що виживаємість при застосуванні ПД та ЛТ статистично не 

відрізняється, адже клінічно ПД як методика кінцевої терапії НЕК слала 33%. Однак, згідно 

опитування дитячих хірургів  NEST з 29 країн, 67% оцінюють ПД як методику стабілізації 

пацієнта перед подальшою ЛТ, а 27% виконують ПД, як кінцевий метод.  

Основними післяопераційними ускладненнями є тонкокишкова нориця, синдром 

короткої тонкої кишки, синдром мальабсорбції, демпінг-синдром, хронічний пронос, ексікоз, 

затримка розвитку кишківника, абсцеси, пост-НЕК кишкова стриктура. Вторинними, не 

пов’язаними первинно з операцією ускладненнями можуть бути: рахіт, гепатит, холестаз, 

порушення ЦНС, вторинні інфекції. Прогноз та виживаємість на пряму залежить від форми 

НЕК: при панкишечній формі складає приблизно 33%, ізольованій – 88%, мультифокальній – 

69.5%.  

Висновки. Резюмуючи вище викладене, тип оперативного втручання при НЕК у немовлят не 

має суттєвого впливу на виживаємість, а саме ПД та ЛТ  не мають статистично доведених 

даних щодо їх переваг та недоліків. Однак у більшості випадків перевага надається 

лапароскопії. 

 

 

Неляпіна М.М. 

КЛІНІЧНА ОБГРУНТОВАНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ NEURAC-

МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПАЦІЄНТКИ ІЗ ВЕНОСТАЗОМ СУДИН 

ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ТА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ХРЕБТА 

ХНМ імені В. Н. Карабіна, медичний факультет 

М. Харків, Україна 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фізичної реабілітації 

Зав. кафедрою – к. мед. н. М. С. Бриза 

Наук. керівник – асист. М. Ю. Ганьшин 

 

Актуальність. Нестабільність хребетної осі, дисфункція нервово-локомоційних патернів 

рухів, порушення функціональної стратегії моторного аутоконтролю, а також ірритативні 

вегето-судинні процеси, котрі зумовлені  стазом венозної системи, зокрема, шийного відділу, 

патогенетично обгрунтовані дегенеративно-дестрофічними ураженнями кістково-м’язової 
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системи. Проблема терапевтичних інтервенцій щодо менеджменту таких пацієнтів має 

комплексний характер. Сьогодні існує великий практичний доробок методів фізичної 

реабілітації, зокрема, мануальна терапія, масаж, тракція хребта, рефлексотерапія, тощо, 

проте, їх дія направлена на симптоматичну (короткотривалу) допомогу пацієнтам. Натомість, 

патогенетичні ланки процесу майже завжди залишаються недосліджені. Neurac 

(Neuromuscular Activation) – новітня технологія відновлення нормального локомоційного 

патерну, яка ґрунтується на методі нервово-м'язової стимуляції.  

Мета роботи. Обґрунтувати та оцінити ефективність використання Neurac-методики у 

пацієнтки із веностазом судин шийного відділу та генералізованим остеохондрозом хребта.  

Матеріал та методи дослідження. Робота виконана на основі власного клінічного 

спостереження пацієнтки, яке проводилося за сприяння «Центру реабілітації та лікування 

спини» міста Харкова. Методики фізичної реабілітації апробовані за інструкціями «Redcord 

Neurac Therapy».  

Результати дослідження. Пацієнтка Н., 1957 р.н. хворіє більше трьох років. Соматичний 

анамнез не обтяжений. Останнього місяця помітила втрату ваги більше п’яти кг. Відзначала 

тривалі головні болі потиличної локалізації,  загальну слабкість, млявість, запаморочення, 

лабільність артеріального тиску, прискорене серцебиття. Також надавала скарги на скутість 

при нахилах і поворотах голови. Діагноз генералізованого остеохондрозу хребта та 

множинних гриж Шморля у тілах хребців був встановлений у травні 2013 року за допомогою 

МРТ-дослідження. Ознаки веностазу шийного відділу лівої внутрішньої яремної вени 

(ЛВЯВ) клінічно підтверджені УЗДГ методом у 2017 році. У «Центрі реабілітації та 

лікування спини» жінка обстежувалася протягом останнього року. Neurac-методики для 

фізичної реабілітації пацієнтки були розроблені індивідуально (Weak Link testing) згідно 

перебігу патологічного процесу. Хвора виконувала спеціальні тести на перевірку часу 

утримання у нейтральному стані шийного та люмбального відділу хребта на тренажерах  

«Redcord Trainer».  Із реабілітологом пацієнтка займалася 2-3 рази на тиждень. Вже через 3 

місяці після регулярних вправ із кваліфікаційним терапевтом-реабілітологом пацієнтка 

відчула соматичне покращення м’язових функцій шийного відділу.  

Висновки. Neurac-методика є автентичним та сучасним підходом до активної фізичної 

реабілітації пацієнтів із остеохондрозом хребта, що складається із мультикомплексу вправ та 

тренінгів різних рівнів складності. Крім того, досліджувана технологія волюнтаристична та 

має значні переваги над звичайними традиційними фізичними вправами, а саме – 

використання контрольованих вібраційних імпульсів для іритації окремих (уражених) частин 

тіла. 

Петрик О. Р., Розлач О. О. 

ОРАЛЬНИЙ АЛЕРГІЧНИЙ СИНДРОМ ЯК ПРОЯВ ПЕРЕХРЕТНОЇ АЛЕРГІЇ ПРИ 

СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ДО ПИЛКУ БУР'ЯНІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини № 2 

зав. кафедрою – д. мед. н. проф. Такташов Г. С. 

наук. керівник – к. мед. н. доц. Гомозова О. А. 

 

Актуальність. Сенсибілізація до алергенів бур'янів (САБ) - одна з найбільш поширених на 

території лісостепової та степової частини України і займає серед усієї пилкової алергії (ПА) 

до 70-80%. Зазвичай ПА на бур'яни проявляється у вигляді полінозу (П) - сезонного риніту, 

кон'юнктивіту, в більш важких випадках - у вигляді сезонної бронхіальної астми. Однак, як 

виявилося, в ряді випадків САБ може викликати не тільки респіраторні алергічні реакції 

(АР), але і виявлятися у вигляді орального алергічного синдрому (ОАС) - різкого набряку 

слизової рота, язика, глотки через 5-10 хвилин після попадання в порожнину рота алергенних 
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продуктів. Вивчити генез і пояснити це явище стало можливим тільки після використання 

молекулярно-алергологічних (МА) методів дослідження. 

Мета дослідження: вивчити патогенетичні механізми розвитку ОАС при САБ. 

Матеріали і методи. Знаходилися під спостереженням та обстежені 7 хворих (2 чоловіків і 5 

жінок) молодого віку, які скаржилися на симптоми ОАС, що різко з’явилися  при вживанні в 

їжу страв з великим вмістом спецій (перцю, прянощів, трав). Усі пацієнти страждали САБ 

(алергія до амброзії, полину, лободи, циклахени) з типовими клінічними симптомами 

полінозу протягом 4-9 років. При проведених  раніше дослідженнях у всіх хворих виявлено 

підвищений рівень загального імуноглобуліну Е (IgE) в крові, що лабораторно 

підтверджувало наявність алергії. Для уточнення профілю сенсибілізації всім пацієнтам 

проведено МА дослідження методом ImmunoCAP з визначенням специфічних IgE до 

алергенних молекул (АМ) пилку бур'янів.  

Результати дослідження. У всіх пацієнтів виявлено підвищений рівень IgE до основних АМ 

амброзії і полину - Amb a1 і Art v1, а також до молекули Art v3 полину. АМ Amb a1 - це 

пектатліаза (ПЛ), яка з'являється в рослинних продуктах при зберіганні, гнитті, мацерації і 

особливо при висушуванні. Вона у великій кількості міститься в спеціях та прянощах, які 

застосовуються в кулінарії. АМ Art v3 відноситься до ліпід-транспортних білків (LTP), також 

присутніх у багатьох рослинних продуктах, особливо арахісі, різних горіхах і здатних 

викликати важкі АР. Таким чином, первинна пилкова САБ привела до перехресних реакцій 

на харчові продукти, що містять ПЛ і LTP-білки, у вигляді клінічно маніфестного Оасист. 

Висновки. 1. ОАС при САБ обумовлений перехресною реактивністю між пилком бур'янів та 

рослинними харчовими продуктами.  

2. Перехресна реактивність між пилком бур'янів і рослинними харчовими продуктами 

викликана наявністю ПЛ і LTP-білків у складі їх алергенів. 

 

Петрова А. С., Карпенко О. В., Дубовик В. Ю. 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОРУШЕНЬ МЕЛАТОНІНУТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ 

ЕПІФІЗУ ТА ПРОЦЕСІВ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З 

ТЕРМІНАЛЬНОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 

м. Київ, Україна 

кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. Є. Кондратюк 

наук. керівник – д. мед. н., проф. В. Є. Кондратюк 

 

У хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН) поєднання синдрому хронічного запалення з 

оксидативним стресом є поширеним явищем, та стає більш виразним з розвитком 

термінальної стадії. Особливе місце в ряду антиоксидантів займає мелатонін (МТ) - гормон 

епіфізу, який є потужним антиоксидантом та ендогенним імуномодулятором із 

протизапальними властивостями. 

Мета дослідження. Проаналізувати стан системного запалення у хворих на ХХН 5 стадії, що 

лікуються гемодіалізом (ГД), шляхом оцінки рівня С-реактивного білка (СРБ) і феритину та 

визначити зв’язок між порушеннями мелатонінутворювальної функції епіфізу (МФЕ) і 

маркерами запалення при ХХН. 

Методи дослідження. Обстежено 80 хворих на ХХН 5 стадії (50 % чоловіки) у віці 55,8 [42; 

64] років, що знаходяться на постійному лікуванні ГД. Контроль склали 15 здорових осіб 

зіставних за віком і статтю. Усім обстеженим проведено визначення рівня МТ у слині у 

денний та нічний період. У залежності від порушення МФЕ хворі розподілені на дві групи: 

група І – 70 хворих з порушеною МФЕ, група ІІ – 10 пацієнтів з нормальною МФЕ. Усім 
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хворим проведені клініко-лабораторні дослідження та вимірювання офісного артеріального 

тиску (АТ).  

Отримані результати. У обстежених пацієнтів виявлено високу частоту порушень МФЕ та її 

зв’язок з активністю запалення. Аналіз даних демонструє, що у хворих на ГД, порівняно з 

контрольною групою, вищі рівні СРБ, феритину (15 [6; 20] проти 4 [2; 4,8] мг/мл,  304,2 

[167,4; 497,8] проти 69,2 [58,9; 102,3] нг/мл, обидва р <0,001). Більша активність запалення за 

величиною СРБ спостерігається у хворих з  порушеннями МФЕ (16 [9; 21] проти 5,1 [3,8; 7,2] 

мг/мл). Рівень СРБ збільшується у разі зростання тривалості артеріальної гіпертензії (r = 

0,236, р <0,05), ГД (r = 0,234, р <0,05) та  при зниженні Нb (r = - 0,198, р <0,05), альбумінемії 

(r = - 0,325, р <0,05). Встановлені негативні кореляційні зв’язки між рівнем СРБ і рівнем МТ 

у денний і нічний період (r = - 0,242 і r = - 0,476, обидва р <0,05). Виявлені позитивні зв'язки 

рівня феритину з рівнями СРБ ( r = 0,597, р <0,05) і негативні з рівнем МТ вдень ( r = - 0,232, 

р <0,05) та вночі ( r = - 0,404, р <0,01).  Визначені позитивні зв’язки альбумінемії з рівнем МТ 

у денний і нічний період (r = 0,211 і r = 0,294, обидва р <0,05).  

Висновки. Для хворих на ХХН 5 стадії, що знаходяться на лікуванні ГД, притаманне часте 

порушення МФЕ у вигляді дефіциту МТ та помірна активність системного запалення, що 

супроводжується підвищенням феритину, СРБ та зниженням рівня альбумінемії. Величини 

прямих і опосередкованих маркерів запалення суттєвіше зростають у пацієнтів на ГД у разі 

порушення МФЕ, що свідчить про зв'язок дисфункції епіфізу з активністю запалення. У 

хворих, що отримують терапію ГД, виразність запалення детермінується тривалістю 

перебування на ГД, стажем і тяжкістю АГ, тяжкістю анемії, глибиною порушень циркадних 

ритмів МФЕ. 

Півньова О. О. 

КОМБІНОВАНІ ОРАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ЯК МЕТОД ПЕРЕДГРАВІДАРНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

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. Згідно з результатами дослідження, що проводилося в Аргентині, 

Бразилії, Канаді, США, Франції, Великобританії, Німеччині, Італії та Росії, 54% жінок 

дітородного віку з метою завагітніти перестають використовувати контрацепцію без 

попередньої консультації зі своїм лікарем. У багатьох країнах майже 50% жінок вживають 

харчові добавки з фолієвою кислотою до і після зачаття згідно з лікарськими 

рекомендаціями. Як відомо, прийом у цей період фолатів знижує ризик розвитку однієї з 

найбільш поширених вроджених вад розвитку – дефекту нервової трубки (ДНТ) плода. У 

світі щорічно реєструють близько 300 тис. новонароджених з ДНТ, а у Європі - понад 4500 

випадків вагітності, асоційованих з ДНТ, включаючи живих новонароджених, випадки 

мертвонародження і переривання вагітності.  

Мета роботи. Вивчити ефективність використання комбінованих оральних контрацептивів  

як методу передгравідарної підготовки у жінок. Виявити зміни рівня фолату в еритроцитах і 

плазмі та гомоцистеїну у плазмі крові. 

Матеріали і методи. Всього обстежено 66 жінок у віці від 20 до 35 років, які планували 

вагітність. Учасниці дослідження були поділені на 3 групи: 1 група (22 жінки) отримувала 

етінілестрадіол (20 мкг)/дроспіренон (3 мг)/левомефолату кальцій (0,451 мг), 2 група (22 

жінки) оральний контрацептив, що містить тільки ЕЕ (20 мкг)/ДРСП (3 мг), 3 група (22 

жінки) – фолієву кислоту 400 мкг/добу. Використовувались клінічні, гормональні та 

інструментальні методи дослідження. 
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Результати дослідження. На початку дослідження у всіх жінок було визначено рівні: 

фолієвої кислоти та гомоцистеїну. Досліджуючи показники через 6 місяців прийому 

препаратів виявлено зростання рівня фолату в еритроцитах у 1 гр.- з 854 ± 290 нг/мл до 1010 

± 231 нг/мл та у 3 гр. – з 798 ± 298 нг/мл до 996 ± 219 нг/мл, а 2 групі він лише незначно 

змінювався - з 812 ± 267 нг/мл до 836 ± 228 нг/мл. Відмінності рівня фолатів також були 

виявлені і в плазмі крові: у 1 гр.- з 390 ± 102 нг/мл до 474 ± 60 нг/мл та у 3 гр. – з 365 ± 97 

нг/мл до 435 ± 69 нг/мл. У 2 групі цей показник протягом усього дослідження майже не 

змінювався - 380 ± 120 нг/мл та 389 ± 102 нг/мл. Рівень гомоцистеїну в плазмі почав 

знижуватися з 4-го тижня прийому у 1 та 3 групах з вихідного значення 7,2 ± 1,1 до 6,7 ± 1,1 

мкмоль/л через 8 тижнів, а потім залишався майже постійним до кінця дослідження. У 2 

групі цей показник протягом усього дослідження майже не змінювався. 

Висновки. Комбінація КОК з фолатами є обгрунтованим підходом до питання запобігання 

від вагітності, що дозволяє забезпечити здійснення додаткових цілей, в числі яких 

передгравідарна підготовка, зниження ризику ускладнень вагітності, народження здорових 

дітей і збереження здоров'я жінки в усі періоди її життя. 

 

Піскун В. О., Кондрашева У. О. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ ПРИ 

ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1 ТИПУ 

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. Т. Є. Михайличенко 

 

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) є однією з основних медико-соціальних проблем 

сучасного суспільства. У 2015 році чисельність хворих на ЦД досягла 415 млн.осіб і, згідно з 

прогнозами InternationalDiabetesFederation, у 2040 збільшиться до 642 млн. хворих. Велика  

соціальна значущість ЦД є в тому, що захворювання призводить до ранньої інвалідизації та 

летальності внаслідок розвитку у пацієнтів серцево-судинної, у тому числі 

цереброваскулярної патології. Серед причин смертності при ЦД цереброваскулярна 

патологія займає 2-е місце після інфаркту міокарда. Летальність при ішемічних інсультах у 

хворих з ЦД становить 40-50%, а при геморагічній формі – 70-100%. 

Мета роботи. Дослідження мозкового кровообігу по екстракраніальних судинах 

магістральних артерій голови (МАГ) та ліпідного обміну з метою ранньої діагностики 

цереброваскулярної патології у хворих ЦД 1типу в залежності від тривалості  та тяжкості 

захворювання. 

Матеріал та методи. Мозковий кровообіг вивчали методом УЗДГ. Вивчали систолічну 

швидкiсть кровообігу в загальній сонній, внутрішній сонній, надблоковій артеріях, 

оцінювали стан комплексу інтим-медіа (КІМ).Оцінювали стан ліпідного обміну (ХС,a-ХС,ТГ, 

ЛПВЩ, ЛПНЩ,ЛПДНЩ, розраховували ІА). Обстежено 42 хворих. 

Результати та обговорення. Згідно результатів, що були отримані після проведення УЗДГ 

екстракраніальних судин головного мозку, хворих поділено на 3 групи.  

У хворих І групи (n=16) при УЗДГ не було виявлено патологічних порушень. Відмічено 

збільшення (р>0,05)  у середньому ТГ на8% та ЛПВП на 3,33% в порівнянні з контрольною 

групою. У хворих ІІ групи (n=18) встановлено в зазначених артеріях збільшення КІМ, 

наявність в просвіті судин атероматозних бляшок, зниження швидкості кровообігу. Також 

відзначалось: зменшення (p<0,05) α-ХС на 69%, ЛПВЩ – 9% та збільшення ТГ на 34%, 

ЛПНЩ – 15%, ЛПДНЩ – 4% в порівнянні з контрольною групою. ІА також збільшився на 

44%.У хворих ІІІ групи (n=12) зміни при УЗДГ відповідали розповсюдженому атеросклерозу: 
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атероматозні бляшки у 60% пацієнтів звужували просвіт артерій до 30-50%. Визначено 

зменшення (р<0,05) α-ХС на 93%, ЛПВЩ - 30% та збільшення ХС на 28%, ТГ –  48%, ЛПНЩ 

– 29%, ЛПДНЩ – 20% в порівнянні з контрольною групою. ІА був на 69% більше в 

порівнянні з контрольною групою, на 70% – з І та на 45% –з ІІ. 

Висновок. Отже, згідно отриманих результатів, характер змін МАГ у хворих на ЦД 1 типу 

знаходиться у прямій залежності від ступеню порушення ліпідного обміну,тривалості та 

важкості перебігу ЦД. Проведення УЗДГ екстракраніальних судин МАГ можна вважати 

доцільним  з метою ранньої діагностики цереброваскулярної патології у хворих на ЦД 1 

типу. 

Помпій О. О. 

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТЕЗУВАННЯ АДГЕЗИВНИМИ 

МОСТОПОДІБНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ 

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. Адгезивні мостоподібні протези (АМП) дотепер вважають тимчасовими 

ортопедичними конструкціями. Впровадження сучасних відновлювальних 

фотокомпозиційних матеріалів та скловолоконних армуючих систем дозволило значно 

підвищити міцність та естетичність АМП. Однак ускладнення при протезуванні дефектів 

зубних рядів такими конструкціями, особливо в бічній ділянці, виникають достатньо часто. 

Вивчення клінічної ефективності АМП, виготовлених прямим методом, у довготривалі 

строки дає змогу встановити ненадійні елементи протезів та  визначити напрямки 

подальшого вдосконалення цих конструкцій. 

Мета дослідження. Вивчити клінічну ефективність адгезивних мостоподібних протезів, 

виготовлених розробленим способом, з використанням запропонованої кваліметричної 

системи оцінювання ортопедичних конструкцій. 

Матеріали та методи. Для дослідження були відібрані 40 пацієнтів віком від 18 до 35 років з 

включеними дефектами невеликої довжини в бічних ділянках зубних рядів. Після клінічного 

обстеження та обговорення плану ортопедичної реабілітації всім пацієнтам прямим методом 

виготовили 40 АМП в одне відвідування. Препарування опорних елементів виконували на 

апроксимальних поверхнях опорних зубів у вигляді ящикоподібних порожнин з зануреннями 

в їх вертикальних стінках. Конструкції АМП армували скловолоконною стрічкою Interlig, 

Angelus, та встановленою над нею у паралельному напрямку балкою Jen Fiber Bulk №3, 

Jendental. Визначення клінічної ефективності проводили через 6, 12 та 24 місяці. 

Результати. Під час першого контрольного огляду через 6 місяців всі 40 АМП (100%) 

запропонованої конструкції отримали оцінку «відмінно», як такі, що відповідали всім 

клінічним критеріям і не потребували будь-яких стоматологічних втручань. Через 12 місяців 

спостереження знову всі 40 виготовлених протезів відповідали клінічним вимогам і були 

оцінені на «відмінно». За результатами обстеження, що проводили через 24 місяці 

експлуатації АМП, встановили, що кваліметричні критерії 39 протезів (97,5% від кількості 

виготовлених АМП) повністю відповідали клінічним вимогам. Ще 1 АМП (2,5%) отримав 

позначку «НІ», тобто оцінку «задовільно», за  наявність ділянки підвищенної шорсткості та 

відсутності блиску в місті з’єднання штучного та опорного зубів. Цей протез вимагав 

корекції у вигляді додаткового шліфування та полірування. 

Висновки. Встановлено, що запропоновані конструкції адгезивних мостоподібних протезів 

демонструють високу клінічну ефективність протягом дворічного періоду спостереження. 
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Необхідні подальші клінічні дослідження з метою визначення ефективності функціонування 

таких протезів з більш тривалими строками експлуатації. 

Ракита Н. С. 

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ МІГРЕННЮ І ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУГИ 
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кафедра неврології та нейрохірургії 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. В. Селезньова 

наук. керівник - к. мед. н., доц. С. В. Селезньова 

 

Актуальність. Мігрень і головний біль напруги (ГБН) є найпоширенішими формами 

цефалгій у всіх популяціях світу і чинять негативний вплив на індивідуума, що значно 

знижуючи його якість життя (ЯЖ). Поширеність мігрені серед дорослого населення в усьому 

світі становить близько 10%, при цьому співвідношення чоловіків і жінок варіабельно            

(від 1: 2 до 1: 3) За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, головний біль 

відчувають до 96% населення. 

Мета: оцінити вплив клініко-психологічних чинників на якість життя хворих мігренню і 

головним болем напруги. 

Матеріали і методи. Об'єкт дослідження склали 38 жителів Донецької області, які 

страждають на мігрень і ГБН. Пацієнти відібрані на консультативному прийомі експерта з 

неврології, з червня 2018 року по лютий 2020 рік. Вік пацієнтів варіював від 18 до 50 років 

(середній вік 33 ± 2,5 року). Більше було жінок, вони становили - 62%, чоловіків менш-38%. 

Всім хворим проводилося клінічне, інструментальне обстеження, оцінка неврологічного 

статусу, також  була використана шкала інтенсивності болю, cкринінговий опитувальник 

самооцінки для виявлення мігренозного головного болю, шкала життєвої активності (SF-36), 

шкала тривоги і депресії (HADS).  

Результати: Найнижчі бали у пацієнтів з мігренню виявлено за шкалою інтенсивності                   

болю (ІБ) - 38,92 ± 3,48 бала, це говорить про те, що біль, який відчувається при нападі 

мігрені, значно обмежує пацієнта в повсякденній активності. Кілька вище були результати за 

шкалою ЖА - життєва активність (48,67 ± 2,85 бала), пацієнти відчували виражену втому і 

загальну слабкість, низький життєвий тонус. За шкалою HADS у хворих з мігренню мало 

місце клінічно виражена тривога і субклінично виражена депресія, а у хворих з ГБН мало 

місце клінічно виражена тривога, а рівень депресії знаходився в межах норми. Всім 

пацієнтам було призначено седативні препарати рослинного походження (настойка 

валеріани), ноотропи – фенібут («Ноофен»), а для пацієнтів з мігренню був призначений 

препарат, який купірував напади мігрені - ризатриптан «Різоптан» 10мг. 

Висновки. Таким чином, у пацієнтів з мігренню є значне зниження якості життя за всіма 

його складовими, але в більшій мірі повсякденна діяльність обмежена випробовуваним 

больовим синдромом. 
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Вступ. Ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) - важке інвалідизуюче захворювання, яке 

розвивається у віці до 16 років, з невстановленою етіологією, зі складним імуноагресивним 

патогенезом, має хронічний, прогресуючий  перебіг і, як правило, несприятливий прогноз. 

ЮІА є одним з найбільш поширених ревматичних захворювань в дитячому віці, у 30-50% 

хворих розвивається інвалідність після 3 - 5 років хвороби. 

Мета дослідження. Вивчення  ефективності  використання генно-інженерних біологічних 

препаратів (ГІБП) в лікуванні ЮІА у дітей з несприятливими прогностичними факторами 

перебігу хвороби. 

Матеріали і методи дослідження. Під наглядом перебувала 61 дитина з ЮІА, які 

проживають в екологічно несприятливому промисловому Донецькому регіоні, які лікувалися 

в КЗ «МТМО здоров'я дитини та жінки». Діагноз ЮІА верифікований відповідно до критеріїв 

Міжнародної ліги ревматологічної асоціації ILAR, 1997. Визначення клінічних варіантів 

ЮІА проводили згідно діагностичних критеріїв ЮІА (Edmonton, 2001). Активність ЮІА 

визначається за шкалою JADAS (Juvenile Arthritis Disease Activity Score). Для оцінки 

функціонального статусу дитини використовували опитувальник CHAQ(Chidhood Health 

Assessment Questionnaire). Ефективність терапії оцінювалася відповідно до педіатричних 

критеріїв Американської колегії ревматологів - АКРпеді. 

Результати досліждення. Серед обстежених дітей на ЮІА 7 із них мають системний варіант 

захворювання – сЮІА 7 (12%), поліартикулярний - у 29 (48%), олігоартикулярний - у 16 

(26%), пов'язаний з ентезитом варіант - у 7 (12%), псоріатичний артрит - у 1 пацієнта, 

недиференційований – також у 1 дитини. У дебюті захворювання 3 ступінь активності мали 

17 дітей з 61 (28%), 2 ступінь активності була у 24 хворих (39%), 1 ступінь активності - у 20 

(33%). Наявність у дітей з ЮІА несприятливих прогностичних факторів перебігу хвороби, 

таких як висока активність процесу і недостатня ефективність терапії протягом 6 місяців, 

значні активні системні прояви більше 6 місяців, прогресуючий перебіг увеїту, ураження 

кульшових суглобів або шийного відділу хребта, наявність ерозій і звуження суглобової 

щілини при рентгенологічному дослідженні, є показанням для призначення генно-

інженерних біологічних препаратів (ГІБП). Метотрексат та ГІБП отримували 36 дітей з 61 

(59%). Тривалість попередньої терапії метотрексатом до призначення ГІБП становила не 

менше 2-х років, в середньому 29,25±8,86 місяців. 

 Для лікування сЮІА використовували тоцилізумаб.  Актемра ® (Actemra, 

Tocilizumab),  виробник Швейцарія - рекомбінантні гуманізовані моноклональні АТ до 

рецептора ІЛ-6 (інтерлейкін-6), зареєстрована в Україні для лікування ЮІА з 2-х років. 

Актемру отримували 6 хворих з сЮІА. Актемра вводиться в/в крапельно 1 раз в 2 тижні, в 

дозі 8 мг /кг (при вазі дитини більше 30 кг) або 12 мг / кг (при вазі дитини менше 30 кг). Для 

лікування суглобових варіантів ЮІА використовували адалімумаб. Хуміра ® (Humira, 

Adalimumab), виробник Великобританія, Німеччина - людські рекомбінантні моноклональні 

АТ до ФНП-α (фактор некрозу пухлини -α). Це єдиний інгібітор ФНП-α, зареєстрований в 

Україні для лікування ЮІА з 4-х років. Її вводили підшкірно 1 раз в 2 тижні в дозі 24 мг / м² 

(не більше 40 мг). Хуміру отримували 30 хворих на ЮІА (83%) з поліартикулярним, 

олігоартикулярним, ентезит-асоційованим варіантами, псоріатичним артритом з 36 хворих, 

яким були призначені ГІБП. Середня тривалість терапії ГІБП склала 26,89 ± 7,48 місяців.  На 

тлі проведеної терапії відзначалася значна позитивна клініко-лабораторна динаміка. У 15 

хворих з 61 досягнута ремісія, в т.ч. у 5 хворих з 61 була скасована терапія. 1 ступінь 

активності захворювання на тлі проведеної терапії була виявлена у більшості хворих (33 

хворих з 61; 54%), 2 ступінь активності захворювання - у 8 хворих з 61, 3 ступінь активності 

захворювання зберігалася у 5 дітей з 61. Число активних суглобів у 30 пацієнтів з 61 (49%) 

склало 1-2, у 8 хворих з 61 було 3-6 активних суглобів, не виявлено активних суглобів у 20 

хворих з 61 (33%). Тільки у 3 хворих число активних суглобів склало 10 і більше. Середнє 
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число активних суглобів склало 1,8 ± 0,6. ШОЕ зберігалася підвищеною у 10 хворих з 61, С-

реактивний білок був підвищений у 5 хворих з 61. 

Висновки. Таким чином, у дітей з несприятливими прогностичними факторами перебігу 

ЮІА призначення ГІБП було ефективним, відзначалася значна позитивна клініко-

лабораторна динаміка. 
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наук. керівник – д. мед. н., проф. О. В. Ольшевська 

  

Актуальність. Пренатальне інфікування плода та післяпологові інфекційні ускладнення, які 

розвиваються у жінок з погранічним станом біоценозу піхви та станом дисбіозу, потребують 

заходів профілактики та лікування  і є актуальною проблемою сучасного акушерства і 

перинатології. 

Мета. Попередити пренатальне інфікування плода у практично здорових вагітних з 

виявленим обсіменінням статевих шляхів умовно-патогенною мікрофлорою в другому і 

третьому триместрах вагітності, та запобігти післяпологовим інфекційним ускладненням у 

цих породіль, шляхом застосування і вивчення впливу комплексного антимікробного 

препарату «Поліжинакс» на стан мікрофлори піхви у цих жінок. 

Матеріал і методи. У 38 практично здорових вагітних, без екстрагенітальної патології, у 

другому та третьому триместрах вагітності досліджувалось бактеріологічне обсіменіння 

пологових шляхів за аналізом мікрофлори піхви, шляхом посівів на аеробне і анаеробне 

середовище. Оцінка проводилась  до та після вагінального застосування препарату 

«Поліжинакс». Такий містить неоміцина сульфат – антибіотик з групи амінозидів, який має 

бактерицидну дію на широкий спектр грам позитивних та грамнегативних мікроорганізмів: 

Staphylococcus spp., Enterococcus faecium, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella. До 

складу «Поліжинакса» входить антибіотик Полімексин В сульфат з бактерицидною дією 

переважно на грамнегативну флору, особливо на  Pseudomonas aerugiosa. Препарат містить, 

також, ністатин, з фунгіцидною дією на гриби роду Candida. Позитивним є те, що 

компоненти препарату не порушують активність лактобактерій, які містяться у великій 

кількості у нормальній мікрофлорі піхви і забезпечують її нормо біоценоз, і кількість яких 

при пограничному стані біоценозу є зменшеною.   

Результати. У досліджених вагітних виявлено бактеріально-грибкове обсіменіння статевих 

шляхів у вигляді погранічного стану біоценозу піхви, навіть у практично здорових вагітних. 

Це викликає необхідність санації піхви у періоді вагітності. Адекватним для вирішення цієї 

проблеми визначено препарат «Поліжинакс» у вигляді вагінальних капсул. Погранічний стан 

біоценозу піхви спостерігався у 13 (34,21%) практично здорових вагітних. Після 

інтравагінального застосування препарату  «Полижинакс»  - по 1 капсулі протігом 12 днів, 

позитивний ефект визначено у 84,21% випадків, а саме, зменшилась кількість патогенної і 

умовно-патогенної флори при пограничному стані біоценозу, збільшилась кількість 

лактобактерій. 

Висновки. Враховуючи позитивний вплив комбінованого препарату «Поліжинакс» на 

бактеріально-грибкове обсіменіння статевих шляхів, виявлене у практично здорових вагітних 

у вигляді пограничного стану біоценозу піхви, препарат можно рекомендувати, також, 

вагітним «групи ризику» по розвитку інфекційних ускладнень, що буде слугувати 
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профілактикою пренатального інфікування плода і післяпологових інфекційних ускладнень у 

цих жінок.  

 

Решетнікова С. О., Помпій Е. С., Помпій О. О. 

ВПЛИВ ПРОТОКОЛУ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ОБРОБКИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГРАНУЛЮЮЧОГО ПЕРІОДОНТИТУ 

Державний заклад «Луганський державний медичний університет» 

кафедра стоматології, 

м. Рубіжне, Україна 

зав. кафедрою – к. мед. н., асист. О. В.  Паталаха 

наук. керівник – к. мед. н., асист. О. В. Паталаха 

 

Актуальність. На успішність терапії ускладненого карієсу впливають якість механічної і 

медикаментозної обробки системи кореневих каналів, а також спосіб їх тривимірної 

обтурації. Відома значна кількість засобів, що застосовують для іригації під час та після 

інструментального розширення кореневих каналів. Визначення оптимального препарату 

дозволить підвищити ефективність ендодонтичного лікування. 

Мета. Вивчити вплив різних протоколів медикаментозної обробки системи кореневих 

каналів на клінічну ефективність лікування хронічного гранулюючого періодонтиту. 

Матеріали та методи. До клінічного дослідження було залучено  60 пацієнтів віком від 23 

до 44 років з діагнозом хронічний гранулюючий періодонтит, який лікували в два 

відвідування.Залежно від препарату, що використовували для медикаментозної обробки 

кореневих каналів у друге відвідування, пацієнти були розділені на 4 групи (по 15 осіб у 

кожній). У 15 пацієнтів I групи застосовували 3% NaOCl протягом 20 хвилин. ПацієнтамII 

групи антисептичну обробку проводили 2% розчином хлоргексидину біглюконату, 

TehnoDent, протягом 2 хвилин.Кореневі каналів зубів у пацієнтівIII групипротягом 5 хвилин 

обробляли BioPure MTAD, DentsplyTulsa. Особам IV групи з такою ж метою 

використовували QMix, DentsplyTulsa, з терміном експозиції 1-2 хвилини. 

Результати дослідження. Під час контрольного огляду через 14 днів 8 пацієнтів I групи 

(53% від кількості пацієнтів в групі) та 3 пацієнти II групи (20%) мали скарги на біль при 

накушуванні.Усі інші пацієнти  I групи (47%), II групи ( 80%), III групи (100%) і IV групи 

(100%) не мали будь-яких клінічних проявів.Протягом наступних 6 місяців спостереження у 

4 пацієнтів I групи (26,7%) виникали скарги на постійний ниючий біль 

упопередньолікованому зубі. У 5 пацієнтів II групи (33,3%), у 3 пацієнтів III групи (20%) 

спостерігали погіршення загального стану, підвищення температури тіла, колатеральний 

набряк м'яких тканин, позитивну перкусію причинного зуба. Даним пацієнтам надали 

стоматологічну допомогу і виключили з клінічного дослідження. Решта пацієнтів I групи 

(73,3%), II групи (66,7%), III групи (80%) і IV групи (100%) були клінічно здоровими. Через 

12 місяців після початку дослідження у 5 пацієнтів I групи (45,5%), 10 пацієнтів II групи 

(100%), 3 осіб III групи (25%) діагностували загострення хронічного гранулюючого 

періодонтиту. У інших пацієнтів I (55,5%), III (75%) і IV груп (100%) за вказаний період не 

визначали загострення хронічного запального процесу в періодонті, під час 

рентгенологічного обстеження відзначали відновлення ділянки розрідження кісткової 

тканини. 

Висновки. За результатами клінічного дослідження встановлено, що найбільш ефективним 

препаратом для медикаментозної обробки кореневих каналів є QMix, Dentsply Tulsa. Таким 

чином, мінімальна кількість ускладнень і невеликий час експозиції дозволяє рекомендувати 

QMix, DentsplyTulsa, для широкого застосування з метою поліпшення якості ендодонтичного  

лікування. 
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КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ УРОГЕНІТАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ У ЖІНОК З 

ХІРУРГІЧНОЮ МЕНОПАУЗОЮ 

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. Хірургічне виключення функції яєчників і менструальної функції 

відбувається після тотальної або субтотальної оваріектомії ( з приводу тубооваріальних 

пухлин або доброякісних пухлин яєчників), в поєднанні з гістеректомією (з приводу 

лейоміоми матки). Видалення яєчників у віці після 45 років проводиться, також, у зв’язку з  

«онкологічною настороженістю», ураховуючи значну частоту повторних лапаротомій з 

приводу утворювань придатків матки після перенесеної в минулому гістеректомії без 

придатків. При оваріектомії відбувається одномоментне різьке виключення стероїдогенної 

функції яєчників. При адаптації у відповідь на оваріектомію, приймає участь вся 

нейроендокринна система. Після виключення функції яєчників, за механізмом негативного 

зворотнього зв’язку закономірно підвищується рівень гонадотропінів. У корі наднирників у 

відповідь на стрес (кастрацію) активізується синтез глюкокортикоїдів і андрогенів. Нейро-

ендокринні зміни розвиваються через 1-3 тижні після операції у жінок з  функціональною 

лабільністю гіпоталамо-гіпофізарної системи, досягаючи максимального развитку через 2-3 

місяці у 60-80% оперованих. Через 3-5 років симптоми дефіциту естрогенів проявляються в 

органах сечостатевої системи у вигляді атрофічного кольпіту, циститу, цисталгії. 

Комбінована терапія урогенітальних розладів у жінок з хірургічною менопаузою є 

пріоритетним питанням, рішення якого покращить життя жінки. 

Мета. Вивчити характер урогенітальних розладів у жінок з хірургічною менопаузою та  

оптимізувати терапію і стан жінок. 

Матеріал і методи. Обстежено 38 жінок у віці 40-52 років з урогенітальними розладами, які 

розвинулись на тлі хірургічної менопаузи: з її настанням – у 5 (13,16%) випадках, через 2-3 

місяці – у 6 (15, 79%), через 3-5 років – у 27 (71, 05%) жінок. Проводився бактеріологічний 

аналіз мікрофлори піхви, оцінка ступеня атрофії слизової піхви за цитологічною картиною 

мазків  (за їх типом)  до лікування і через 3 місяці після різних видів лікування. 

Результати. Атрофічні зміни епітелію піхви, які відповідають глибокому (атрофічному) типу 

цитологічної картини піхвового мазка і характеризують різьку недостатність естрогенів, 

виявлено у 30 (78,95%) жінок з урогенітальними розладами. У 8 (21,05%) жінок  визначено 

змішано-глибокий тип цитологічного мазка, характерний при значної недостатності 

естрогенів. Бактеріальний вагініт змішаного генезу виявлено у 21 (55,26%) жінки, Candida 

albicans – у 11 (28,95%). 23 жінкам (основна група) була призначена замісна гормональна 

терапія препаратами «Дивіна», «Овестін» (інтравагінально), що містить естрогени,  разом з 

антибактеріальними препаратами й протигрибковими засобами. 15 жінок (контрольної 

групи) замісну гормональну терапію не отримували. Через 3 месяці після лікування, в 

основній групі атрофічні зміни епітелію піхви зменшились у 20 (86,96%) жінок, в 

контрольній групі цитологічна картина піхвового вмісту достовірно не змінилась.  

Висновки. У жінок з хірургічною менопаузою ефективно застосовувати комбіновану 

терапію – етіологічну -  на тлі замісної гормональної терапії.   

Рябих А. В. 

ПРИНЦИПИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХАРЧОВОЇ АЛЕРГІЇ НА БІЛОК 

КОРОВ’ЯЧОГО МОЛОКА ТА НЕПЕРЕНОСИМОСТІ ЛАКТОЗИ У ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 
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 Актуальність. В останні роки непереносимість лактози (НЛ) – досить популярний діагноз, 

який часто невиправдано встановлюють педіатри та сімейні лікарі, що в свою чергу, веде до 

невиправданого переходу дитини з грудного вигодовування на штучне, призначенню 

безлактозних сумішей, а також непотрібних аналізів та обстежень. Непереносимість лактози 

слід чітко відокремлювати від харчової алергії на білок коров’ячого молока (АБКМ), для 

цього необхідно розуміти, що при АБКМ задіяна імунна система, в той час як при НЛ імунна 

система не задіяна. 

Мета. Провести аналіз вітчизняних та зарубіжних даних для визначення принципів 

диференціальної діагностики й дієтотерапії при таких станах, як харчова алергія на білок 

коров’ячого молока та непереносимість лактози. 

Матеріали й методи. Проаналізовано наукову літературу вітчизняних та зарубіжних авторів 

за останні 7 років. 

Результати. В основі диференційної діагностики непереносимості лактози та харчової 

алергії до білків коров’ячого молока лежать симптоми. Так при АБКМ можуть проявлятись 

гастроінтестінальні, шкірні та респіраторні симптоми, у той час як при НЛ лише кишкові, 

такі як біль, здуття та діарея. Також диференційна діагностика включає проведення 

діагностичних тестів: у випадку НЛ, при використанні елімінаційної дієти з виключенням 

лактози  покращення зазвичай спостерігається протягом 48 годин. У той час як при харчовій 

алергії до білків коров’ячого молока стан може поліпшуватись лише через 4-6 тижнів. Слід 

відмітити, що вроджена НЛ зустрічається украй рідко. Транзиторна непереносимість лактози 

зустрічається майже у всіх дітей до 2-х місяців життя і зникає після дозрівання 

ферментативної системи. Вторинна НЛ може виникати під час гострих кишкових інфекцій, 

целіакії, харчової алергії, лямбліозу та хвороби Крона.Окрім клінічної симптоматики та 

ілімінаційних тестів, для діагностики лактозної непереносимості також використовують 

визначення рН калу і оцінюють наявність неперетравлених домішок, визначення рівня 

глюкози при навантаженні лактозою. 

Висновок. Між непереносимістю лактози і алергією на білок коров’ячого молока існують 

значні клінічні відмінності які дають змогу диференціювати одне захворювання від іншого, а 

отже і обрати правильну тактику лікування. 

 

Рябих А. В. 

РОЛЬ МАРКЕРІВ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У РОЗВИТКУ 

ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІД ЧАС 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 невиношування вагітності є однією з актуальних у сучасному 

акушерстві, так як є не тільки причиною порушення репродуктивної функції жінки, а й 

здійснює негативний вплив на народжуваність, зумовлюючи значне підвищення рівня 

перинатальної смертності та захворюваності новонароджених в ранньому неонатальному 

періоді. Існує безліч різноманітних факторів які приводять до дострокового переривання 

вагітності і важливе місце серед них займає істміко-цервікальна недостатність (ІЦН). У 
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загальній популяції частота ІЦН знаходиться в межах 7,2% - 13,5%. В структурі 

невиношування вагітності у ІІ триместрі на даний стан приходиться 14,3% - 42,7%, а в ІІІ 

триместрі ІЦН спостерігається в кожному третьому випадку передчасних пологів. 

Діагностика ІЦН є складною через те, що вона проявляється невираженою клінічною 

симптоматикою: дилатація шийки матки часто протікає безболісно і не супроводжується 

підвищенням тонусу матки. Іноді хворі скаржаться на відчуття тиску чи розпирання у піхві, 

відчуття дискомфорту внизу живота. За даними деяких авторів (Stygar D., Клеменов А.П.) 

провідну роль у виникненні ІЦН віддають дисплазії сполучної тканини.  

Метою нашого дослідження був аналіз літературних джерел та вивчення результатів 

наукових робіт вітчизняних та закордонних фахівців щодо ролі дисплазії сполучної тканини 

у розвитку ІЦН. 

Матеріали і методи. Аналіз літературних джерел та результатів сучасних досліджень даної 

проблематики у базах даних PubMed та Cochrane. 

Результати. Загальна кількість обстежених жінок склала 230 в віці  від 23 до 40 років. 

Середній вік жінок 30,2 ± 5,2 років. В усіх випадках перебіг даної вагітності ускладнювався 

загрозою переривання. Наявність істміко-цервікальної недостатності було підтверджено при 

проведенні трансвагінального ультразвукового дослідження шийки матки.  

При визначенні дисплазії сполучної тканини як чинника виникнення ІЦН, за даними 

літературних джерел, увага приділялася наступним маркерам, а саме: 

Зовнішньому огляду, під час якого проводилися діагностичні тести: тест «великого пальця», 

«тест зап’ястку», наявність «сандалеподібної» щілини та гіпермобільність суглобів. 

Визначенню рівню оксипроліну в добовій сечі. 

За даними результатів досліджень діагностичні тести дисплазії сполучної тканини 

визначались у 80% (184) пацієнток, серед них: позитивний тест «великого пальця» у 46,6% 

(107), «тест зап’ястка» у 36,6% (84), наявність «сандалеподібної» щілини у 23,3% (53), 

гіпермобільність суглобів у 63,3% (145) жінок. 

У 73,3% (168) випадків виявлено підвищений рівень оксипроліна в добовій сечі. В 

середньому його рівень складав 35,1 ± 9,9 мг/добу. 

Висновок. Дисплазію сполучної тканини можна розцінювати як одну з багатьох причин у 

виникненні ІЦН, а визначення маркерів дисплазії сполучної тканини може 

використовуватись як метод діагностики даного стану.  

 

 

Рябцева О. Ю., Клос А. Ю. 

ВІДМОВА ВІД ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ В ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ: ЗА ЧИ 

ПРОТИ? 

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. Щорічно мільйони людей гинуть від інфекційних хвороб. Ці цифри 

перевищують навіть сумарні показники смертності від злоякісних пухлин і серцево - 

судинних захворювань. Однак, для багатьох інфекцій давно знайдено рішення - 

імунопрофілактика. З пологового будинку, з перших годин життя новонародженого, ми 

починаємо боротьбу за формування імунітету. Важливою складовою успіху є вакцинація від 

двох найнебезпечніших захворювань - туберкульоз і гепатит «В». Останнім часом 

відзначається тенденція до зростання відмов від вакцинації  в пологовому будинку і на 

поліклінічному етапі. Інфекції мають тенденцію повертатися, що є актуальним у зв'язку зі 

спалахом COVID-19. 
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Метою дослідження було анкетування рівня знань матерів про значення 

вакцинопрофілактики, виявлення головної причини відмови від вакцинації в пологовому 

будинку. 

Матеріал і методи. На базі  Перинатального Центру ІІ рівня м. Покровськ проведено 

анонімне анкетування 20 породіль  які відмовилися від вакцинації дітей.  

Анкетування показало, що з 20 респондентів більшу частину склали жінки від 20-30 років – 

11(60%), від 30-40 років склали 7 (39%) жінок, до 20 років – 2(1%) жінок. З числа 

проанкетованих породіль, половину  склали  жінки, що народили вперше. З числа 

повторнонароджуючих жінок 7(85%) відзначали, що зробили щеплення в пологовому 

будинку старшій дитині, 3 (15%) дитину не вакцинували.  

Основна частина проанкетованих жінок відмовилися від щеплення проти гепатиту 

«В» -67,5%, від обох вакцин відмовилися 32,5% осіб. Як основну причину відмови більшість, 

вказали негативну інформацію про щеплення що йде від засобів масової інформації та 

Інтернет-ресурсів; третина не бажають робити щеплення саме даною вакциною в пологовому 

будинку; іншими причинами були:відмова за порадою родичів і знайомих; за порадою 

знайомого медичного працівника; недостатньо знають про ці захворювання і щеплення; за 

релігіозними поглядами та інші причини (наприклад, «не бачу в них користі», «не хочу»).  

Надалі планують зробити щеплення своїй дитині 82,5% жінок, не планують вакцинацію 15% 

опитаних, не змогли відповісти 2,5% осіб. Після аналізу анкет виявлено, що багато хто 

недостатньо знає про небезпеку туберкульозу та гепатиту «В», але хотіли б отримати більше 

інформації. Серед опитаних, меньше ніж половина жінок знають про існування 

Національного календаря профілактичних щеплень в Україні. 

Висновок. Негативне ставлення засобів масової інформації та Інтернет-ресурсів, 

необізнаність жінок в питаннях вакцинації,  здатні привести до продовження зростання числа 

відмов від вакцинації, як в пологовому будинку, так і на поліклінічному етапі в подальшому, 

що може привести до зростання інфекційної захворюваності, а також поверненню епідемій 

інфекцій. Економічно більш вигідним і простим є розробка інформативних джерел  для 

майбутніх матерів та накладання штрафу на батьків за необгрунтовану відмову від вакинаії, 

що зможе привести до підвищення рівня знань про вакцинопрофілактику, скорочення числа 

відмов, і як наслідок до зниження інфекційної захворюваності.  

 

Савченко Є. А. 

КЛІНІЧНІ МАСКИ ЕНТЕРОБІОЗУ 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 – асист. Ю. В. Жигаль 

 

Актуальність. Ентеробіоз у дітей — це глистова інвазія, обумовлена паразитуванням у 

кишечнику дитини дрібних круглих черв’яків — гостриків. У процесі життєдіяльності 

гельмінти не тільки виснажують організм, а й виділяють токсичні речовини, що спричиняють 

порушення функцій імунної системи та мутації в геномному апараті . Серед гельмінтозів у 

дітей ентеробіоз посідає провідне місце . Це пов’язано з відсутністю необхідних гігієнічних 

навичок і сприйнятливістю організму дитини до гельмінтної інвазії. 

Мета: вивчення захворювань, які найбільш часто зустрічаються при ентеробіозі. 

Методи. Нами ретроспективно було проаналізовано 52 історії хвороби дітей з ентеробіозом , 

які знаходились на лікуванні в педіатричному відділенні КНП ДТМО КМР (головний лікар) 

за 2016-2019 роки. Середній вік дітей складав 9,8 років. Хлопчиків серед них 23(44%), 
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дівчаток 29(56%). Всім пацієнтам був призначений аналіз калу на яйця глистів та зішкріб з 

переанальної ділянки на яйця глистів . Дані обстеження проводились трикратно, через день. 

Результати. Аналіз калу на яйця глистів та зішкріб на яйця глистів у 52 дітей був 

позитивний та встановлений діагноз «Ентеробіоз», який відносився до супутнього. 

Проаналізувавши 52 історії хвороби, ми побачили наступні основні діагнози: атопічний 

дерматит, стадія загострення у 15 дітей(29%), хронічний гастродуоденіт, стадія загострення у 

10 дітей(19%), інфекція сечової системи 14 дітей(27%), залізодефіцитна анемія у 13 дітей 

(25%) . Діагноз ентеробіозу дітям у 100% випадків встановлювався вперше.  

Висновок. Таким чином слід зазначити, що пацієнти  педіатричного віку потребують 

діагностики гельмінтозів якомога частіше. В зв’язку зі зростаючою кількістю паразитарних 

захворювань, із переважним ураженням дитячого населення, значною поширеністю, 

вираженим негативним впливом на організм людини, поліморфізмом клінічних проявів, який 

утруднює диференційну діагностику захворювань, дана тема є надзвичайно актуальною для 

виключення діагностичних помилок, неправильного ведення хворих та неадекватного 

лікування, оскільки гельмінтози часто є останнім пунктом у ланцюзі диференційно-

діагностичного мислення лікаря. 

  

Сасунов М. В. Милосердов М. С. Федченко А. П. 

ЛIКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ПЕРИПРОТЕЗНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ЗА 

МАТЕРІАЛАМИ  КНП 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. Перипротезні переломи стегна є однією з найбільш актуальних проблем, 

пов'язаних з ендопротезуванням кульшового та колінного суглобів. Збільшення числа 

перипротезних переломів пов'язане зі зростанням кількості операцій ендопротезування, а 

також збільшенням частки літніх людей, технічними дефектами установки ніжки через 

нерівномірний розподіл навантаження та через її шунтування ендопротезом, локальним і 

системним остеопорозом. Перипротезні переломи стегна зустрічаються в 1-6% випадків від 

загальної кількості ендопротезування кульшового та колінного суглобів. 

Мета роботи: вибір оптимальної тактики оперативного лікування постраждалих із 

перипротезними переломами стегнової кістки.  

Матеріали та методи дослідження. Проведений аналіз найбільш актуальної методики 

оперативного лікування перипротезних переломів кульшового та колінних  суглобів під час 

надання допомоги 5 постраждалим у КНП ОЛІЛ м. Маріуполя за період 2018 – 2020  роки. За 

зазначений період проведено лікування  4 постраждалих з перипротезними переломами  

стегна в ділянці кульшового суглобу та 1 з перипротезним переломом  стегна в н/3 після 

ендопротезування колінного суглоба, з яких чоловіків  було  - 1 (20%), жінок - 4 (80%). За  

механізмом отримання: у 4 (80 %) випадках  травми побуті,  у 1 (20%)  під час  занять 

спортом. Під час госпіталізації всім постраждалим для діагностики використовували 

рентгенографію. Первинно всі хворі лікувалися СПСВ строком 3-10 діб, за цей період 

проводилася  передопераційної підготовка. Оперативне лікування проводилося методом 

накладання накісткової пластини з кабельною системою  в середньому на 10 добу після 

травми. Післяопераційний період у стаціонарі в середньому становив до 15 діб.  

Результати і їх обговорення. За зазначений період у травматологічному відділенні 

застосовувалася методика МОС накістковою  пластиною з кабельною системою   у 100 % 

випадках. Усі хворі вже на 2 день після операції активізовані в ліжку, із 3-4 доби хворим 
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призначена хода за допомогою милиць без навантаження на кінцівку. Реабілітація містила у 

своєму складі фізіофункціональне лікування, масаж та  ходьбу за допомогою милиць  без 

опори на оперовану нижню  кінцівку  перші 3 місяці, із наступним дозованим навантаженням  

до 6 місяців. 

Висновок. Лікування перипротезних переломів накістковою пластиною є досить поширеним 

методом оперативного лікування та  ефективною методикою, що дозволяє хворими в 

найближчий  час повернутися до звичного способу життя. Отримані сприятливі результати 

дають підставу вважати такий підхід обґрунтованим і конкурентоспроможним.  

Семикрас О. К., Васіна К. В. 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ГРИПУ УСКЛАДНЕНОГО ДВОСТОРОННЬОЮ 

ПНЕВМОНІЄЮ У ДИТИНИ 

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. А. А. Конюшевська 

 

Вступ. Гострі респіраторні захворювання у дітей та дорослих за своєю частотою та 

епідемічною розповсюдженістю займають перше місце серед усіх хвороб. Щорічно від грипу 

та його ускладнень помирає від 200 до 500 тисяч людей. Вірус грипу та збудники гострих 

респіраторних захворювань скорочують середню тривалість життя приблизно на 10 років. 

Грип – гостра респіраторна інфекція, яку викликають віруси грипу типів А, В та С, яка триває 

з розвитком інтоксикації та ураженням епітелію слизової оболонки верхніх дихальних 

шляхів, частіше трахеї. 50% від загальної кількості людей, що захворіли, складають діти. 

Школярі частіше за все є першоджерелом грипу в родині. В Україні грип А складає 93% 

(H1N1 – 72% та H3N2 – 5%, не типований – 16%), грип В – 7%. З кінця 2019 року до лютого 

2020 року зафіксовано 30 смертей від ускладнень грипу, 10 з них – за останній часист. 

Високий рівень захворюваності гострими респіраторними захворюваннями та грипом у 

Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях, низький – у Києві, Харкові, Луганську. 

Враховуючи високу контагіозність, швидке розповсюдження, тяжкість захворювання, частий 

розвиток ускладнень, можливу летальність, все це робить тему вивчення грипу досить 

актуальною. Знання питань клінічного перебігу захворювання дозволить швидше та точніше 

ідентифікувати хворобу, своєчасно призначити адекватну терапію, що призведе до скорішого 

одужання та зменшить вірогідність розвитку ускладнень. 

Мета дослідження. Вивчення клінічних особливостей перебігу грипу в екологічно 

несприятливому Донецькому регіоні, у місті Маріуполі, у хлопчика 13 років, який лікувався з 

приводу грипу у дитячому інфекційному відділенні міської лікарні №4 ім. І. К. Мацука у 

2020р. 

Результати досліджень. Хлопчик, 13 років, захворів гостро, 04.01.2020, коли з’явились 

підвищення температури тіла вище 39°С, головний біль. 05.01.2020 – 06.01.2020 додались 

нудота, блювання, одноразові рідкі випорожнення. 08.01.2020 з’явились плямисто-папульозні 

висипання з петехіями, став турбувати біль в гомілкових м’язах, біль у колінних та 

гомілковостопних суглобах. Діагноз: Ентеровірусна інфекція, алергічний дерматит, 

реактивний артрит. Хлопчик був госпіталізований у дитяче інфекційне відділення (кишкове). 

У відділенні збільшилась геморагічна висипка, було запідозрено геморагічний васкуліт. З 

09.01.2020 почав турбувати сухий непродуктивний кашель, збільшилась задишка, 11.01.2020 

дитина була переведена у дитяче реанімаційне відділення міської лікарні №4 ім. І.К. Мацука, 

у тяжкому стані з вираженим інтоксикаційним синдромом та дихальною недостатністю ІІІ 

ступеня (ДН ІІІ). Було запідозрено грип та проведена лабораторна діагностика методом 

імуноферментного аналізу (ІФА), яка підтвердила грип типу А. На рентгенограмі виявлена 

двобічна інфільтрація легеневої тканини. Діагноз: Грип (лабораторно підтверджений тип А), 
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важкий перебіг. Тотальна двостороння грипозна пневмонія, ДН ІІІ. В аналізі крові від 

11.02.2020 – еритроцити 4,5 Т/л, гемоглобін 146 г/л, лейкоцити 12,3 Г/л, паличкоядерні 

нейтрофіли - 7%, сегментоядерні нейтрофіли - 53%, лімфоцити - 27%, моноцити - 10%, 

тромбоцити - 264 Г/л, швидкість зсідання еритроцитів (ШЗЕ) 48 мм/год. Було відмінено 

цефтазидим, який призначали у відділенні гострих кишкових інфекцій, призначено 

меропенем+амікацин, таміфлю, еуфілін, мукосолван, рибоксин, флюконазол, інфузійну 

терапію, кисневу терапію. Однак стан залишався тяжким, дитина лихоманила (до 40°С), 

зростала задишка, сатурація кисню знизилась до 84-80%, швидкість зсідання еритроцитів 

зросла до 60 мм/год. У легенях відмічалось різко ослаблене дихання з обох сторін по задній 

поверхні нижче кута лопаток, крепітуючі хрипи, більше справа, виражена задишка змішаного 

типу до 60 за хвилину, тахікардія до 120-130 за хвилину, різке порушення екскурсії легень. 

Проводилась корекція терапії: замість амікацину було призначено внутрішньовенно 

левофлоксацин+меропенем. На четвертий день прийому таміфлю з’явились напади 

збудження, гіперчутливість шкіри, різкий біль у правому підребер’ї. Таміфлю відмінено, у 

терапію додатково введено внутрішньовенно біовен моно (№5). Продовжував лихоманити з 

37,5°С до 38,5°С, додано цефобоцид (цефоперазон+сульбактам). На повторній рентгенограмі 

відмічена позитивна динаміка, знизилась задишка, збільшилась сатурація кисню крові до 

89%. Дитину переведено до респіраторного інфекційного відділення, де вона отримувала 

цефепім+метронідазол внутрішньовенно, фромілід, але продовжувала лихоманити. Було 

додатково ванкоміцин. Зберігалась значна тахікардія до 120 ударів на хвилину. Була 

проведена диференційна діагностика кардиту та токсичної кардіопатії. Лише на третій день 

призначення ванкоміцина, 10.02.2020, нормалізувалась температура тіла та частота серцевих 

скорочень. На стаціонарному лікуванні хлопчик перебував 45 днів. Виписаний був 

21.02.2020, амбулаторно призначено - далацин. 

Висновки. Таким чином, грип легко передається, важко піддається лікуванню та викликає 

тяжкі ускладнення. Саме тому кожне спостереження дитини з грипом дозволяє розширити 

клінічні уявлення про цю хворобу. 

Сергунін І. В. 

ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАДИГМИ КОРОНОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ. ВИНИКНЕННЯ ТА 

ЕТАПИ ПОШИРЕННЯ COVID-19. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЮ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекції 

зав. кафедрою - к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. Д. В. Яковенко 

 

Актуальность. Нова хвиля коронавірусна інфекція призвела до пандемії, як виявилось світ 

не готовий до боротьби з вірусом. Європейські держави одна за одною закриваються на 

карантин, але кількість заражених зростає невтомно.   

Мета: проаналізувати світовий досвід з питань протиепідемічних заходів поширенню 

короновірусної інфекції для формування та покращенню алгоритму протидії 

розповсюдженню вірусу. 

Результати. Коронавіруси (Coronaviridae) – це родина одноланцюгових РНК-вірусів, що 

включає на січень 2020 року 40 видів вірусів, об'єднаних у дві підродини Letovirinae та 

Orthocoronavirinae, які вражають людину і тварин. Вперше коронавірус виділено в 1965 році 

англійськими вірусологами D. Tyrrellatas від хворого гострим ринітом. У 1975 році 

коронавірус також виявлено у випорожненнях дітей, що хворіли на гастроентерит. За 

рецептурною специфічністю вони діляться на 3 групи: людський коронавірус HCoV-229Е, 

що вражає свиней, собак, котів та кроликів; людський коронавірус HCoV-ОС43 є вірус 
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мишей, свиней, великої рогатої худоби; кишкові коронавіруси людини HCoV-NL63 і HCoV-

HKU1, вірус курей та індиків. Світ вже мав можливість зустрітися з короновірусом в перше в 

2002 зафіксований важкий гострий респіраторний синдром, який було викликан вірусом 

SARS-CoV. Також відбулось поширення на інші країни, всього захворіло 8273 осіб, 775 

померло (летальність 9,6%). Вірус MERS-CoV є збудником близькосхідного респіраторного 

синдрому, в перше був зареєстрований у 2012 році. У 2015 році в Південній Кореї стався 

спалах близькосхідного респіраторного синдрому, в ході якої захворіло 183 особи, померло 

33. В грудні 2019 року в Китаї почався спалах пневмонії, викликана вірусом SARS-CoV-2, 

який отримав назва COVID – 19, а з березня – статус пандемії. Джерело інфекції хворий або 

носій. Механізм передачі — повітряно-крапельний. Сприйнятливість до вірусу вкрай висока, 

про що свідчить швидке розповсюдження та зростання кількості захворілих та померлих.  

Висновки. Проаналізувавши світовий досвід у боротьбі поширенню COVID-19, на березень 

2020 року ми бачимо такі етапи: введення рекомендації для особистого захисту, носіння 

маски, гігієна рук, використовування дезінфекційних розчинів, самоізоляція. Закриття 

кордонів між країнами, зупинення міжрегіонального сполучення, введення карантину на 

державному рівні. На жаль, не маючи чіткого алгоритму дії при даних екстрених ситуаціях, 

ми бачимо зростання кількості заражених як людей так і зростання держав де з’являються 

нові випадки. Ми пропонуємо алгоритм дій, з урахуванням світової медичної практики, при 

подібних ситуаціях, для зниження ризику розповсюдження інфекції в світової спільноті.  

Сміянова Ю. О., Потужний І. А. 

ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ LYS198ASN ГЕНА 

ЕНДОТЕЛІНУ-1 

Сумський Державний університет, медичний інститут 

м. Суми, Україна 

кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. Л. Н. Приступа 

наук. керівник – д. мед. н., проф. Л. Н. Приступа 

 

Артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з ключових проблем в сучасній медицині. Дане 

захворювання займає провідне місце серед причин смертності населення у світі та в Україні, 

зокрема. Дослідженнями проведеними Американською кардіологічною асоціацією 

встановлено, що найважливішим фактором ризику серцево-судинних захворювань є 

холестерин (ХС) ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). Oдночасне підвищення 

систолічного АТ та рівня загального ХС експоненційно збільшує кількість летальних 

випадків від ССЗ.  При цьому слід зазначити, що порушення ліпідного обміну при АГ 

вивчено дещо гірше порівняно з іншими захворюваннями серцево-судинної системи. 

Мета. Дослідити показники ліпідного спектру у хворих з АГ залежно від поліморфізму 

Lys198Asn гена ендотеліну-1. 

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 160 пацієнтів із верифікованим діагнозом 

АГ І, ІІ стадії 1, 2, 3 ступенів. Усім пацієнтам проводили оцінку ліпідного профілю, що 

включав визначення загального холестерину, ммоль/л (ЗХС), триацилгліцеридів, ммоль/л 

(ТГ), ліпопротеїдів високої щільності, ммоль/л (ЛПВЩ), ЛПНЩ, ммоль/л, ліпопротеїдів 

дуже низької щільності, ммоль/л (ЛПДНЩ) та індексу атерогенності, ум.од. (ІА) за 

загальноприйнятими методиками. Визначення Lys198Asn поліморфізму гена ендотеліну-1 

проводили методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом рестрикційних 

фрагментів. 

Результати.  В ході дослідження отримані наступні показники ліпідного профілю залежно 

від поліморфізму: ЗХС  (Lys198Lys–5,2 (4,4 ̶ 6,2), Lys198Asn – 5,6 (4,6 ̶ 6,2), Asn198Asn – 6,8 

(4,8 ̶ 7,4); ТГ  (Lys198Lys – 2,05 (1,8 ̶ 2,9), Lys198Asn – 2,4 (2, 1 ̶ 2,8), Asn198Asn – 2,4 (2,1 ̶ 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

246 

 

2,8); ЛПВЩ (Lys198Lys – 1,01 (0,8 ̶ 1,2), Lys198Asn – 1,0 (0,8 ̶ 1,2), Asn198Asn – 1,01 (0,9 ̶ 

1,1); ЛПНЩ (Lys198Lys – 3,1 (2,3 ̶ 3,2), Lys198Asn – 3,2 (2,6 ̶ 4,1), Asn198Asn – 3,4 (3,1 ̶  4,2); 

ЛПДНЩ (Lys198Lys – 1,2 (0,8 ̶ 1,5), Lys198Asn – 1,2 (0,8  ̶ 1,5), Asn198Asn – 1,4 (0,9 ̶ 1,6); ІА 

(Lys198Lys – 4,2 (3,3 ̶ 5,2), Lys198Asn – 5,1 (3,8 ̶ 6,8), Asn198Asn – 5,0 (3,8 ̶ 6,8). 

Вивчаючи показники ЗХС встановлено, що концентрація ЗХС вища у носіїв Asn198Asn та 

Lys198Asn генотипів, порівняно з носіями Lys198Lys генотипу (р₁=0,010; р₂=0,047); 

підвищений рівень ЗХЛПНЩ у носіїв Asn198Asn генотипу порівняно з носіями Lys198Lys 

генотипу (р=0,009). У хворих з генотипом Lys198Asn рівень ЗХЛПНЩ вищий порівняно з 

пацієнтами з Lys198Lys генотипом (р=0,007); рівень ІА вищий у носіїв Lys198Asn та 

Asn198Asn генотипу порівняно з  Lys198Lys генотипом (р=0,024). 

Висновок. У хворих на АГ з генотипом Lys198Asn та Asn198Asn  зростають рівні ЗХС, ТГ, 

ІА та знижуються рівні ЛПВЩ, що веде до розвитку атеросклерозу і ускладнень АГ.  

  

Супрун В. А. 

МЕТАБОЛІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИЧНОГО 

АРТРИТУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

Кафедра внутрішньої медицини №1 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С.М. Верзілов 

наук. керівник – доц. В. В. Пилипенко 

 

Актуальність.На подагру хворіє 2% дорослого населення.Подагричний артрит є 

найчастішим запальним захворюванням суглобів у чоловіків,та інколи жінок. 

 Мета дослідження:оцінити ступінь впливу параметрів пуринового метаболізму і молекул 

середньої маси(МСМ) різних фракцій на ефективність урикодепресивної й урикозуричної 

терапії подагричного артриту. 

Матеріал і методи.Під наглядом перебували 97 хворих на первинну подагру,серед яких було 

90% чоловіків і 10% жінок у віці від 31 до 73 років.Середня тривалість захворювання склала 

10,3 років.Першою ознакою подагри у 89% від кількості хворих був суглобовий криз,а в 

інших випадках–ниркова коліка.Співвідношення частоти інтермітуючої і хронічної форм 

артриту склало 2:1,латентний тип нефропатії мав місце в 66% спостережень,уролітіазний–у 

34%,при цьому співвідношення I,II,III і IV стадій хронічної хвороби нирок було 4:2:1:1.Перед 

початком лікування в сироватці крові вивчали вміст чинників пуринового метаболізму(AU, 

ОР, Ad, Gu, Xa, НХа, ХаО, XаD,аденозиндезамінази–AD,5-нуклеотидази–5N,Mo, Pb),а також 

МСМ різних фракцій(амінопептидної–АФ,пептидної–ПФ,нуклеотидної–НФ,хроматофорної–

ХФ)та інтегрального середньо молекулярного індексу(СМІ).Використовували 

спектрофотометр СФ46,біоаналізатор Olympus-AU640 і атомно-абсорбційний спектрометр з 

електрографітовим атомізатором SolAAr-Mk2-MOZe.У комплексному лікуванні призначали 

урикодепресанти(інгібітор XO алопуринол, ксантиноксиредуктази-фебуксостат),істинні 

урикозурічні препарати (пробенецид, бензбромарон),атакож засоби,що мають певні 

урикозуричні властивості(статини,фібрати). 

Результати. Ефективність лікування оцінювали за 3-5 тижнів.У 29% випадків констатовано 

незначне поліпшення,в 63%поліпшення,у 8%значне поліпшення(критеріями останнього були 

відсутність скарг , відновлення функції нирок,нормалізація АТ і показника урикемії).При 

подагрі у крові зростали концентрації АФ-15%,ПФ-16%, НФ-31%,ХФ-15%,УФ-17% і СМІ-

10%,що спостерігалось відповідно у 67%,53%,64%,25%,62% і 31% від кількості хворих.Було 

відзначено,що вміст АФ тісно пов'язаний із тяжкістю перебігу суглобового синдрому та 

визначає ступінь звуження суглобових щілин та субхондрального склерозу,розвиток 

остеоузур і змін менісків.У свою чергу,показники різних фракцій МСМ мали кореляційний 
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зв'язок із параметрами пуринового метаболізму.Значне поліпшення у процесі патогенетичної 

терапії спостерігалось у ¾ від кількості хворих,що коригувалось із формою 

артриту,наявністю тофусів та тілець Гоффа,а також з типом гіперурикемії. Ефективність 

терапії залежала від використання в комплексі лікувальних заходів фебуксостату, статинів і 

фібратів,та визначалась початковим станом пуринового обміну,рівнями МСМ фракцій НФ і 

ХФ.Прогностично несприятливими ознаками відносно ефективності лікування є початкові 

рівні оксипуринолемії >175мкмоль/л,концентрацій НФ>380 О/л і ХФ>420 О/л. 

Висновки: вивчені метаболічні чинники не лише беруть участь у патогенезі подагричного 

артриту, але і  впливвють на ефективність уриконормалізуючих препаратів. 

 

Сьомова Г. А. 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ВАГІТНИХ ЖІНОК 

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. Актуальність проблеми цукрового діабету в акушерській практиці 

обумовлена, перш за все, частотою цієї патології, яка серед вагітних, по даним різних авторів, 

дорівнює 10%. Актуальність розглянутої проблеми обумовлена ще тим, що при поєднанні 

цукрового діабету та вагітності вони взаємно обтяжують одне одного: наростає тяжкість 

перебігу діабету, а  гестаційний процес супроводжується ускладненнями як і у матері, так і у 

плода. Тому своєчасна та правильна терапія дуже важлива в даному випадку.  

Мета роботи. Оцінити ефективність різноманітних способів лікування цукрового діабету у 

вагітних. Проаналізувати сучасні методики лікування цукрового діабету у вагітних.  

Матеріали та методи. Проведено аналіз міжнародної та вітчизняної наукової літератури з 

проблеми лікування цукрового діабету у вагітних.  

Результати. Згідно сучасним рекомендаціям вагітним з цукровим діабетом необхідно 

проводити інсулінотерапію. При цукровому діабеті I типу необхідно продовжувати приймати 

інсулін з корегуванням дози, а при цукровому діабеті II типу відмінити таблетованні форми 

препаратів та перейти на інсулінотерапію. Рекомендовано приймати інсулін у одному з двох 

режимів, у інтенсифіцированому(інсулін короткої дії) або базіс-болюсному(короткої та 

середньої дії), обидва режими покращують материнські глікемічні показники та асоціюються 

з меншою кількістю неонатальних ускладнень (макросомія плода та дистоція плечиків). 

Американський коледж акушерів та гінекологів вирішили перевірити чи інсулін тривалої дії 

призводить до меншої гіпоглікемії, госпіталізації або ускладнень матері та плода порівняно з 

інсуліном короткої або середньої дії. Для цього дослідження взяли вагітних жінок, яким було 

18 років та старше з цукровим діабетом, які отримували інсулінотерапію під час вагітності в 

амбулаторно-акушерській клініці.  Всього було включено до оцінки 63 пацієнтки. Не було 

достовірної різниці у частоті гіпоглікемії між групами, які приймали інсулін тривалої та 

короткої дії. Пацієнки, які отримували інсулін тривалої дії, не мали значної різниці у 

кількості госпіталізацій або виявленні ускладнень у матері та новонароджених.  Акушерами-

гінекологами з Нової Зеландії було запропоновано використання метформіну для лікування 

цукрового діабету II типу у вагітних. Для цього вони порівняли дві групи вагітних жінок, які 

були подібними за віком, індексом маси тіла (ІМТ) та початком лікування. 3818 вагітності, 

що лікувалися метформіном, і 3450 вагітностей, які лікувалися інсуліном. У групі, де 

використовувався метформін спостерігалось зменшення планових кесарів розтинів та 

переношеної вагітності, не було гіпоглікемії новонароджених в порівнянні з групою, де 

вагітним проводилась інсулінотерапія. 
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Висновки. У результаті аналізу проблеми з літературних джерел з’ясовано, що наявність 

цукрового діабету у вагітної є поширеним фактором високого ризику ускладнень під час 

вагітності, але грамотне лікування допоможе уникнути цих ускладнень. Оцінили, що 

інсулінотерапія – є найбільш ефективним способом лікування цукрового діабету I і II типу у 

вагітних, за допомогою якого вдається досягти максимально повної і стійкої компенсації 

вуглеводного метаболізму, але може викликати таке серйозне ускладнення, як гіпоглікемія 

новонароджених. Інсулін тривалої дії не зменшує частоту гіпоглікемії порівняно з інсуліном 

короткої дії.  З’ясували, що метформін є ефективним засобом лікування жінок з цукровим 

діабетом і може знизити ризик деяких несприятливих неонатальних наслідків порівняно з 

інсуліном. 

Тимошина О. В. 

ВИКОРИСТАННЯ БЛОКАТОРІВ ЛЕЙКОТРІЄНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ ДЛЯ 

ЛІКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 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., доц. А. А. Конюшевська 

       

Актуальність. Бронхіальна астма є серйозною проблемою, так як вона призводить до 

високого рівня інвалідності та смерті. До 10% населення страждає на бронхіальну астму, у 

кожного п’ятого вона діагностується на пізніх стадіях. В останні роки відмічається тенденція 

до збільшення розповсюдження цього захворювання, особливо серед осіб найбільш 

активного віку та дітей. Перебіг захворювання став більш злоякісним, нерідко із смертельним 

кінцем.  

Мета дослідження. Встановити ефективність використання антилейкотрієнових препаратів 

для лікування та контролю бронхіальної астми. 

Матеріал та методи дослідження. На базі КЗ «МСЧ працівників ДМФ» міської лікарні № 9, 

дитячого пульмонологічного відділення було проведено дослідження 91 дитини з діагнозом 

«Бронхіальна астма». Варто зазначити, що серед них цей діагноз вперше мав місце у 7 

пацієнтів. Діти звернулися зі скаргами на напад задухи, кашель, відчуття страху, у частини з 

них була підвищена температура (64%). При об’єктивному дослідженні у дітей виявлялась 

дихальна недостатність, а саме блідність шкіри з акроціанозом (75%), задишка 

експіраторного типу (100%), участь допоміжної мускулатури в акті дихання (86%). Мали 

місце сухі свистячі хрипи та тахікардія.(92%). Для лікування разом з b2-АМ (b2-

адреноміметики короткої дії: фенотерол, сальбутамол), інгаляційними та системними 

глюкокортикостероїдами були призначені антилейкотриєнові препарати, такі як Монтел або 

Мілукант 84 дітям з 91 (92.3%).  Діюча речовина - монтелукаст натрію. Цистеїніллейкотрієни 

(LTC4, LTD4, LTE4) - потужні ейкозаноїди запалення, які вивільняються з різних клітин, 

включаючи тучні клітини та еозинофіли. Ці про-астматичні медіатори зв’язуються з 

цистеїніллейкотриєновими рецепторами (CysLT), присутніми в дихальних шляхах людини, і 

відповідають за реакцію бронхоспазму, виділення мокротиння, проникність судин і 

збільшення кількості еозинофілів. Монтелукаст - це внутрішньоактивна сполука, що 

зв’язується з CysLT1 рецепторами з високою спорідненістю. Монтелукаст спричиняє значне 

блокування цистеїніллейкотрієнових рецепторів дихальних шляхів. Дітям було призначено 

монтелукаст на термін від 3 до 6 місяців, залежно від перебігу захворювання в якості 

лікування та базової терапії. Монтел або Мілукант приймався пацієнтами у вигляді 

жувальних пігулок дітям 2-5 років – 4мг на добу, 6-14 років – 5мг на добу. Дітям старшого 

віку або в тяжких випадках було призначено 10мг препарату. 
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Результати дослідження. Було встановлено збільшення рівню Ig E у 84 випадках (92.3%), 

рівень еозинофілів збільшений у 75 дітей (82.4%). Після використання препаратів, 

блокуючих лейкотрієнові рецептори, клінічне покращення стану пацієнта мало місце у 78 

випадках (92.9%). Перебіг нападів на фоні лікування монтелукастом значно полегшився. 

Діти, які приймали препарат у якості базової терапії відмітили зменшення кількості нападів 

та необхідності госпіталізації.  

Висновок. Для лікування та контролю бронхіальної астми є ефективним використання 

антилейкотрієнових препаратів, так як вони мають високий рівень (92.9%) позитивного 

клінічного ефекту. 

Трушкіна К. Ю. 

БІОЛОГІЧНА АКСЕЛЕРАЦІЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою  –  доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник  –  асист. О. О. Мельник 

 

Актуальність. Акселерація- це комплексний органічний процес прискорення біологічного 

розвитку всіх органів і систем, та показників фізичного розвитку. Оскільки акселерація 

демонструє біологічні і соціальні зміни у житті підростаючого покоління - це і зумовило 

актуальність роботи. 

Мета дослідження: різноаспектний аналіз розвитку та становлення дитини у соціальному і 

фізичному напрямах. 

Матеріали і методи: аналіз спеціалізованої медичної вітчизняної і зарубіжної літератури. А 

саме: Основи педіатрії за Нельсоном: том 1 / Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман, 2019. 

578 c.,Хрісанфова Е. Н. Конституція і біохімічна індивідуальність людини. Видавництво 

МДУ, 1990. Мазурін А.В. , Воронцов І. М. Пропедевтика дитячих хвороб, 1985. 152 с, Boaz 

N. T. Essentials of biological anthropology, 1999. 

Результати роботи. Була розроблена таблиця з порівняльними даними анатомо- 

фізіологічних особливостей дітей XX та XXI сторіччя за такими критеріями: маса і довжина 

тіла при народженні, прибавки за перший рік життя, прорізування молочних зубів та заміна 

їх постійними, прибавка у масі тіла і рості у дітей дошкільного і шкільного віку, раннє 

«схрещування» величин окружності голови і грудної клітини, поява ядер закостеніння у 

хлопчиків і дівчат, прискорення статевого дозрівання, значно раніша поява менархе у дівчат. 

Більш поглиблене вивчення цієї теми дає зрозуміти, що у зв’язку з прискоренням 

біологічного розвитку, виник ряд важливих соціальних, медичних, гігієнічних проблем. Усе 

частіше з’являється інформація про негативний вплив акселерації на організм, соціальну 

поведінку дитини, коли 10- 13 років тому назад її оцінювали ще позитивно. Акселерація 

поставила дуже важливі соціальні питання.  

Не можна не зауважити, що соціальний розвиток дітей не прискорюється, а тільки 

збільшується різність між ерудованістю та духовним рівнем, фізичною та соціальною 

зрілістю. Надзвичайної актуальності набула робота над статевим вихованням дітей, оскільки 

інформованість, відповідальність, соціальна зрілість залишається на рівні, який не відповідає 

віку початку статевого дозрівання. 

Висновок. Таким чином, акселерація займає важливу роль у становленні та розвитку дитини. 

При проведенні різноаспектного аналізу, було встановлено, що прискорений фізичний 

розвиток не відповідає соціальному становленню покоління. До того ж прискорений 

розвиток частіше проходить не гармонійно, а з вираженою гетерохронією, яка збільшує 

можливість розладів органів і систем.  
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Уситенко Г. С. 

ВАГІТНІСТЬ  НА ФОНІ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ 

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. Кількість жінок фертильного віку з міомою матки зростає і за даними 

сучасної літератури (В. М. Запорожан, 2017р.) становить 25-30%, а серед вагітних це 

захворювання спостерігається у 4-8% випадків. 

Мета дослідження: оптимізація діагностики та тактика ведення вагітності з лейоміомою 

матки. 

Матеріали та методи: аналіз наукової медичної літератури вітчизняних та зарубіжних 

авторів. 

Результати та обговорення. Лейоміома - це гормонозалежна доброякісна пухлина 

міометрію, яка потребує регулярного моніторингу та медикаментозної (гормональної) 

корекції протягом всієї вагітності .  

Особливе місце при цій патології відіграє підготовчий етап, який дає можливість  

складання плану родорозродження, з урахуванням особливостей перебігу вагітності, 

особливостей пухлини, стану плода, ступеня готовності пологових шляхів.  

Перевагу віддають консервативному веденню пологів без застосування стимуляції. В 

випадках, коли вузли перешкоджають просуванню плода, тобто знаходяться в ділянці 

нижнього сегмента матки, проводять операцію кесаревого розтину, підчас якої видаляють 

субсерозні вузли розміром понад 5см у діаметрі та субсерозні вузли на ніжці. Якщо мають 

місце великі субмукозні вузли, або міжм’язові вузли, які деформують порожнину матки, 

виконують кесарів розтин з наступною гістеректомією. 

 Своєчасна діагностика, а саме: УЗД, ЕХОграфія, ЗАК, аналіз крові на TORCH-

інфекції, гормональні дослідження крові( пролактин,  прогестерон, естріол, естрадіол, 

плацентарний лактоген) дають надію не тільки зберегти репродуктивну систему жінки, але й 

сприяти успішному перебігу вагітності. 

Висновки. Вагітні жінки з лейоміомою матки, а також жінки з обтяженим сімейним 

анамнезом щодо лейоміоми становлять групу підвищеного ризику. Проте, диференційований 

підхід до рекомендації збереження вагітності у жінок з різними клінічними проявами 

лейоміоми матки, ведення вагітних відповідно до груп ризику, ретельне спостереження за 

розвитком вагітності і станом плода, вживання патогенетично обгрунтованої профілактики і 

лікування ускладнень сприяють значному зниженню їх частоти у матері й плода, зменшенню 

кількості оперативних втручань, поліпшенню показників перинатальної захворюваності та 

смертності . 

Федоров Д. М. 

КЛІНІКО- ПАТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ВМІСТУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 

В КРОВІ Й ВОЛОССІ ХВОРИХ НА ПОДАГРУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини № 1 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С.М. Верзілов 

наук. керівник – д. мед. н., проф. М. В. Єрмолаєва 

 

Вступ. За останні десятиліття спостерігається збільшення чисельності хворих на подагру, 

поширеність якої серед усього населення сягає 5%. Треба підкреслити, що змінився характер 



82-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

     ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

 

251 

 

перебігу захворювання в контексті статевого й вікового диморфізму, особливостей 

суглобового та ниркового синдромів.  

Мета дослідження: оцінити клініко-патогенетичну значущість мікроелементів-металів 

молібдену (Мо) і свинцю (Pb), які беруть участь в порушеннях пуринового метаболізму при 

подагрі.  

Матеріал і методи. Під наглядом перебували 103 хворих на первинну подагру у віці від 26 

до 78 років, серед яких співвідношення чоловіків і жінок склало 10:1. Тривалість 

захворювання дорівнювала 12±0,7 років. Оцінювали рівні Мо та Pb у волоссі й сироватці 

крові за допомогою електрографітового атомізатору «SolAAr-Mk2-MOZe» (Велика Британія).  

Результати. Показники металов в організмі хворих подагрою виявилися наступні: вміст Mo 

в сироватці склав 43±3,1 нг/л, Pb – 89±0,3 мкг/л, а у волоссі – 893±10,3 пг/г. За результатами 

виконаного багатофакторного дисперсійного аналізу Уїлкоксона-Рао, на інтегральний стан 

мікроелементозу пуринового обміну чинять вплив перебіг артриту, тип нефропатії, зниження 

функції нирок, наявність кісткових тофусів, епіфізарного остеопорозу і остеокістозу. Слід 

звернути увагу на залежність концентрації Мо від стадії хронічної хвороби нирок 

(подагричної нефропатії). При цьому існують між показниками Мо й Pb в однойменних 

об'єктах дослідження достовірні прямі кореляційні зв'язки. Хронічний подагричний артрит та 

уролітіазний тип ниркової патології, на відміну від інтермітуючого суглобового і латентного 

ниркового синдромів, супроводжується істотним підвищенням показника Pb в крові. 

Активність молібденового ферменту ксантиноксидази і сам Мо в організмі хворих виявилися 

нездатними впливати на основні показники функції нирок. У свою чергу, від вмісту Pb в 

крові й волоссі залежить формування кісткових тофусов. Окрім того, з концентрацією цього 

металу пов'язаний розвиток інсулінорезистентності та інших складових метаболічного 

синдрому (гіперліпідемія, ожиріння, цукровий діабет типу 2). На ступінь звуження 

суглобових шпарин і субхондрального склерозу впливає показник плумбемії, на розвиток 

остеоузурацій – вміст у волоссі Pb та Мо.  

Висновок: первинна подагра перебігає з мікроелементозом Мо і Pb, який беруть участь в 

патогенетичних побудовах захворювання. 

 

 

Фесик М. Г. 

РОЛЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ 

ПОСТАВИ 

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. В. В. Долинський 

 

Актуальність теми. Підвищення артеріального тиску (АТ) у дітей та підлітків у вигляді 

синдрому артеріальної гіпертензії (САГ) – розповсюджене явище у клінічній практиці 

педіатра. Останнім часом, у зв’язку з активним використанням дитячим населенням 

мультимедійних технологій та гаджетів, САГ в багатьох випадках поєднується із 

порушенням постави, що формує важливу медико-соціальну проблему в Україні. 

Враховуючи причини розвитку та прогресування вищевказаних патологічних станів, 

особливу роль займають немедикаментозні методи лікування (НМЛ).  

Метою роботи було дослідити НМЛ САГ у дітей та підлітків із порушеннями постави, та 

дослідити їх ефективність. 

Матеріали та методи: були проаналізовані 40 історій хвороб пацієнтів, які отримували 

лікування у педіатричному відділенні КНП «ДТМО» КМР м. Краматорськ з приводу САГ у 
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2017-2020 роках. У всіх пацієнтів проводилось рентгенологічне дослідження шийного відділу 

хребта з функціональними пробами. 3 40 пацієнтів у 20 (50%) було виявлено порушенням 

постави у шийному відділі хребта та проведено ультразвукове дослідження судин голови та 

шиї з доплерографією. Пацієнти були розділені на 2 групи: група з супутнім порушенням 

постави (20 осіб) та група без супутнього порушення постави (20 осіб). З 20 пацієнтів з 

порушенням постави 11 (55%) отримували НМЛ (гімнастика для м’язів шиї та обмеження 

використання гаджетів у положенні сидячи та лежачі). З 20 пацієнтів без виявлених 

порушень постави 10 осіб (50%) також отримували НМЛ. У всіх пацієнтів оцінювали 

показники АТ, термін його нормалізації та випадки повторної госпіталізації з приводу САГ. 

Отримані результати були статистично проаналізовані за допомогою програми MedStat та 

STATISTICA. 

Результати: серед 20 пацієнтів з САГ та порушенням постави 12 дітей  (60%) були виявлені 

зміни у судинах голови та шиї (звивистість, нерівність ходу артерій, ознаки помірного 

стискання артерій або венозної дисциркуляції у вертебро-базилярному басейні). У результаті 

проведеного статистичного аналізу виявлено статистично значущий сильний зворотній 

кореляційний зв’язок (R = - 0,878) між призначенням НМЛ та терміном нормалізації АТ у 

групі пацієнтів, які мали супутнє порушення постави  (рівень значущості  p<0,05). 

Застосування НМЛ у пацієнтів з АГ без порушень постави статистично значущого зв’язку з 

терміном нормалізації АТ не мало ( рівень значущості  p>0,05). Пацієнти з АГ та 

порушенням постави, які отримували НМЛ не мали випадків повторної госпіталізації. 

Висновки: застосування НМЛ САГ у дітей та підлітків із порушеннями постави дозволяє 

прискорити нормалізацію АТ, зменшити час перебування у стаціонарі та попередити 

повторні епізоди підвищення АТ.  

 

Філімонова О. В., Рубцова А. О. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ЕРИТРОЦИТАРНОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ НА 

ТЛІ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ПНЕВМОНІЇ 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою –  к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – В. В. Кривошеєва 

 

Актуальність: Пневмонія – це гостре інфекційно-запальне захворювання респіраторних 

відділів легень, в основі якого лежить інфекційний токсикоз, дихальна недостатність, водно-

електролітні та інші метаболічні порушення.Досліджуючи структуру захворюваності та 

смертності дітей неонатального періоду, внутрішньоутробні пневмонії (ВУП) займають 

відповідно 3 та 4 місця.Не дивлячись на кількість досліджень, які проводяться відносно змін 

системи крові, на нашу думку спостереження змін еритроцитарної системи та тлі ВУП 

вивчені у меншій мірі,що робить дане дослідження актуальним. 

Мета:Дослідити зміни показників еритроцитарної системи у новонароджених з гестаційним 

віком 36–38 тижнів, на тлі ВУП. 

Матеріали і методи:Ретроспективно вивчено 21 стаціонарну картку новонароджених з 

гестаційним віком 36-38 тижнів з ВУП,що отримували лікування у відділенні патології 

новонароджених КНП ДТМО м. Краматорська у 2019.р.Групу контроля склали 21 

новонароджених, з відповідним гестаційним віком, котрі не мали клінічних та лаболаторних 

проявів реалізації внутрішньоутробної інфекції (у тому числі ВУП). Проведено аналіз даних 

анамнезу та лабораторного обстеження вмісту еритроцитів в крові (RBC), концентрації 

гемоглобіну (Нв), середнього об'єму еритроцитів (МСV), середнього змісту гемоглобіну в 

еритроцитах (МСН), середньої концентрації Нв в еритроциті (MCHC). Забір крові 
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проводився у період 7–10 добу життя.Проаналізовані дані загального стану дітей та 

структуру супутніх ускладнень. 

Обговорення результатів: У новонароджених дітей з важкою течією ВУП частота 

зустрічаємості несприятливих чинників ризику у матерів, які обтяжують акушерсько-

гінекологічний анамнез і течію пологів зустрічалося в 3 рази частіше,ніж у матерів 

новонароджених з легким перебігом ВУП. Це призводило до народження дітей з супутнім 

перинатальним ураженням ЦНС. 

При аналізі лабораторних даних встановлено, що кількість RBC у дітей з ВУП – RBC 3.04+/-

0,1 менша, ніж у новонароджених, які не мали ВУП - 5,2+/-0,4. При дослідженні Hb в крові 

виявлено, що у дітей з ВУП Hb=143+/-0,8, що нижче ніж у групі порівняння - 166+/-0,8. MCV 

у основної групи склав - 101,9+/-0,15, що так само нижче ніж у групи контролю - 110+/-0,8. 

MCH у новонароджених ВУП - 35,2 +/-0,4 що дещо нижче показників групи контролю - 37+/-

0,2. MCHC у дітей з ВУП склала - 337+/-0,3, що так само менше показників групи контролю - 

350+/-0,12. 

Висновок:Отже, досліджуючи зміни еритроцитарної системи (RBC, Hb, MCV, MCH, 

MCHC)новонароджених, з гестаційним віком 36-38 тижнів котрі переносять ВУП виявлено 

тенденцію до стійкого зниження всіх показників, в порівнянні з новонародженими 

відповідного гестаційного віку,котрі не мали клінічних та лабораторних проявів реалізації 

внутрішньоутробної інфекції (у тому числі ВУП).На нашу думку, прицільний моніторинг 

показників еритроцитарної системи дітей з ВУП,та рання медикаментозна корекція нададуть 

можливість попередити розвиток ускладнень,у тому числі формування ранніх та пізніх 

анемій новонароджених дітей.  

 

Хмеленко О. О. 

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ДИХАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ У 

НОВОНАРОДЖЕНИХ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник  – асист. О. О. Мельник 

 

Актуальність. Дистрес-синдром новонароджених (РДСН) - важкий розлад дихання у 

недоношених новонароджених, обумовлений незрілістю й первинним дефіцитом 

сурфактанту. Синоніми: хвороба гіалінових мембран. Дихальні розлади характеризуються 

наступними клінічними ознаками: ціаноз, тахіпное, роздування крил носа, утруднення вдиху, 

западання м'яких місць грудної клітини. За даним МОЗ України, респіраторні порушення є 

другою за значимістю причиною перинатальної смертності (14,3%) випадків. Серед причин 

ранньої неонатальної смертності ДР перебуває на першому місці  й становить 38.5%. 

Мета: провести комплексну оцінку факторів ризику для розробки критеріїв прогнозування 

розвитку дихальних розладів у новонароджених дітей . 

Матеріали та методи. Для досягнення мети використовувались статистичні дані. 

Використано методи аналізу, обробки статистичних даних. Проводилися дослідження на базі 

відділення новонароджених МТМО «Здоров’я дитини та жінки» м.Маріуполя  та 

проаналізовано статистичні дані по темі з різних джерел.  

Для досягнення мети було поставлено задачу:  проаналізувати інформацію та встановити 

суть  теми РДС. 

Результати дослідження та їх обговорення. Причиною РДС у новонароджених є такі 

фактори : недоношеність; кесарів розтин до початку родової діяльності, важка перинатальна 
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асфіксія; цукровий діабет у матері (при невиношуванні в 4-6 разів частіше, ніж у дітей 

аналогічного гестаційного віку від матерів без діабету); передчасне відшарування плаценти; 

- чоловіча стать (у хлопчиків РДСН зустрічається в 2 рази частіше, ніж у дівчаток); друга 

дитина з двійні; важка форма гемолітичної хвороби плоду та новонародженого; гіпотермія. 

За статистичними даними  у м. Маріуполі  в 2018 році було зафіксовано 18 % дітей з РДСН 

від всієї кількості новонароджених,у  2019 році він склав - 17 % -показник значно не 

змінився. У порівнянні ,що в 2018 народилося 22 дітей (16%),а у 2019році-18 

новонароджених (13%) у терміні гестації до 34 тижнів, що на 3 % менше. Також з’ясовано,що 

8% недоношених дітей отримували сурфактант, і були в терміні гестації до 34тижнів Із цього 

маємо, що у недоношених дітей, що народилися в терміни більше 34 тижнів гестації, частота 

респіраторного дистрес-синдрому не залежила від пренатальної профілактики і становить 

менше 5 % . 

Висновок. Отже, РДСН залишатися одним із найбільш частих і важких захворювань 

раннього неонатального періоду у недоношених новонароджених. Раннє введення 

сурфактанту й респіраторна підтримка під позитивним тиском - це найбільш ефективні 

засоби в терапії респіраторного дистрес-синдрому. Антенатальна профілактика й адекватна 

терапія РДС дозволяють знизити летальність і зменшити частоту ускладнень. 

 

Чінчін В. А., Коростельова В. О., Мотильова Г. О. 

ЧОГО ОЧІКУЮТЬ ВІДВІДУВАЧІ АПТЕК ВІД ФАРМАЦЕВТА: 

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології 

зав. кафедрою – проф. О. І. Осокіна 

наук. керівник  – к. психол. н., доц. Ю. М. Ящишина 

 

Актуальність дослідження. Особливість діяльності фармацевтичних працівників полягає в 

активному спілкуванні із споживачами та наданні послуг із забезпечення лікарськими 

засобами. Дослідження свідчать, що активна участь фармацевта у консультуванні, вміння 

переконливо і доступно донести до споживача інформацію про дії, протипоказання та спосіб 

застосування лікарських препаратів, значною мірою впливає на ефективність процесу 

лікування (Бурко Л., 2013; Гала Л., Бровченко А., 2012, Shah A., 2010 та інш.). Тому аптечний 

фахівець має надавати якісні послуги, враховуючи потреби відвідувачів аптек, які очікують 

фахову допомогу. 

Цілі та методи дослідження. Метою нашого дослідження стало виявлення очікувань 

відвідувачів аптек від спілкування із фармацевтом. Для досягнення поставленої мети були 

застосовані соціологічний метод інтерв’ю і методи опрацювання та інтерпретації результатів.  

Результати дослідження. Студентами 1 курсу фармацевтичного факультету ДНМУ 

було проведено опитування відвідувачів аптек загальною кількістю 154 особи віком від 16 до 

76 років, з них 91 жінка та 63 чоловіки. Респондентам було задано два питання: «Що ви 

очікуєте від спілкування з фармацевтом?», «Що вам не подобається у спілкуванні з 

фармацевтом?». По першому питанню 29 % очікувань відносяться до професіоналізму 

фармацевта: «вміння пояснити дію препаратів та спосіб їх застосування», «вміння 

запропонувати аналоги», «чіткість та доступність надання консультацій» тощо. 71% 

очікувань стосуються низки різноманітних соціально-психологічних характеристик: 

комунікативні («вміння знайти підхід до кожного клієнта», «ввічливість», «стриманість», 

«вміння чітко пояснити», «вміння стримувати негативні емоції»); етичні («порядність», 

«чесність»); іміджу («охайний зовнішній вигляд»); когнітивні («уважність», «гарна пам'ять»). 

Аналіз відповідей на друге питання показав, що у спілкуванні виникають бар’єри у таких 
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категоріях: професійні (29% відповідей) – «відсутність знань про медпрепарати», 

«халатність», «невміння надати консультацію»; комунікативні та мовленнєві (17% та 11% 

відповідно) – «конфліктність», «нав’язливість», «грубість», «суржик», «невміння пояснити 

свою думку»; етичні та деонтологічні компетенції (24%) – «ігнорування», «байдужість», 

«гучне обговорення проблеми відвідувача», когнітивні (9 %) – «погана пам'ять», іміджеві 

(10%) – «пом’ятий халат». Відповіді респондентів мають загальні риси та деякі відмінності за 

статтю та віком. Так, жінки відмічають важливість етичних якостей. Чоловіки більше 

звертають увагу на зовнішній вигляд фармацевта – доглянутість, акуратну зачіску. Жінки та 

чоловіки до 35 – 45 років звертають увагу на професійність, зовнішній вигляд та етичні 

якості. Респонденти старше 45 років окрім вищезазначених очікувань цінують психологічні 

якості, насамперед, емпатію (співчуття, повага, турбота). Найбільші очікування щодо прояву 

емпатії фармацевтом у відвідувачів старше 60 років.  

Висновки. Усі відвідувачі аптек очікують професійне спілкування з фармацевтами. Поряд із 

спеціальними знаннями, уміннями та навичками значущими є соціально-психологічні 

характеристики, які є невід’ємною складовою професіоналізму фармацевта. 

 

Чорнобривець С. А. 

ПЕРЕДОЗУВАННЯ СИНТЕТИЧНИМИ НАРКОТИЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ: 

ДІАГНОСТИКА, КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА. СУЧАСНІ 

ПІДХОДИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

Станція швидкої медичної допомоги міста Маріуполя – відокремлений структурний 

підрозділ комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф м. Маріуполь» 

наук. керівник – О. С. Кононов 

 

Актуальність. Епідемія наркоманії в Україні набуває все більшого розмаху, за 

статистичними даними на сьогодні кількість споживачів психоактивних речовин сягає понад 

600 тис. осіб, переважно молодого віку. Близько 350 тис. українців вживають наркотики 

ін’єкційно. У 2017 р. зафіксували 389 випадків передозування наркотиками лише серед 

неповнолітніх. Стрімке збільшення випадків передозування синтетичними наркотичними 

речовинами за останні 10 років в м. Маріуполь перетворюється на справжню медико-

соціальну проблему. Всі синтетичні наркотичні речовини діють на одну й ту ж саму частину 

мозку. Часто вживають у поєднанні з іншими психоактивними речовинами – алкоголем, 

фенотіазин тощо, із-за цього ймовірність передозування висока. Різні наркотики цієї групи 

відрізняються силою, концентрацією і тривалістю дії. Крім того, один і той самий наркотик 

на різних людей діє по-різному. 

Мета: поширити інформацію про наявні методи попередження передозування, надання 

медичної та невідкладної допомоги, включаючи застосування антагоніста опіоїдних 

рецепторів – Налоксон та інших заходів заснованих на наукових даних.   

Матеріали і методи дослідження: випадки передозувань «вуличними» синтетичними 

наркотиками, статистичні данні Маріупольської СШМД за період з 2008 – 2018 рр.  

Результати досліджень. Актуальність дослідження зумовлена тим, що останніми роками 

відмічається суттєве зростання передозування синтетичними наркотиками, причому в 

більшості випадків їх походження невідоме. Встановлено, більшість випадків передозування 

пов’язані із внутрішньовенним введенням «вуличної синтетики». Так, за останніх 8 років 

кількість випадків передозування збільшилась в 150 разів і становила 10% всіх отруєнь. 

Останніми роками все частіше відзначають передозування в поєднанні з алкоголем, 

марихуаною, лікарськими засобами. Зазначимо, що в 2016 р. переважали передозування з 
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поєднанням марихуани, у 2017 р. – з алкоголем, у 2018 р. – зі змішуванням інших 

наркотичних речовин. 

Висновки. Сьогодні в Україні передозування синтетичними наркотичними речовинами – 

найбільш небезпечний вид отруєння хімічної етіології, причому перебіг передозування 

характеризується різними ускладненнями та високою летальністю, а пацієнти потребують 

високовартісного лікування та тривалої комплексної терапії. Держава має бути 

безкомпромісними у боротьбі с розповсюдженням, продажу наркотиків. Сподіваємось, що ці 

наміри будуть втілені у життя та допоможуть розв’язати для країни проблему наркоманії. 

 

Чубучна В. В. 

ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ЮВЕНІЛЬНОГО АНКІЛОЗУЮЧОГО 

СПОНДИЛІТУ 

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. Т. Р. Полесова 

 

Актуальність. Ювенільний анкілозуючий спондиліт (ЮАС) відноситься до тих ревматичних 

системних захворювань, які завдають суттєві соціальні та економічні втрати не лише хворій 

людині, а й суспільству в цілому. Зупинити прогресію захворювання може тільки 

патогенетична терапія на ранніх стадіях її розвитку. Проте пізня діагностика є основною 

причиною розвитку незворотних змін в суглобах хребта, що загрожує інвалідизацією в 

дитячому віці.  

Мета. Виявити особливості клініко-лабораторної та інструментальної діагностики ЮАС на 

ранніх етапах розвитку. 

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз архівного матеріалу КНП 

«ДТМО» КМР (історій хвороби) за період з 2014 по 2019 р. та історій розвитку дитини на 

базі КНП КМР «ЦПМСД» №1 пацієнтів з діагнозом Юасист. Взагалі було розглянуто 17 

випадків з даним захворюванням, з них 12 (70,6 %) чоловічої статі та 5 ( 29,4 %) жіночої, 

віком від 12 до 18 років. Пацієнтів було розподілено на 2 групи: 1 склали 9 (52,9 %) пацієнтів 

з тривалістю ЮАС від 3 до 12 місяців, до 2 групи увійшло 8 (47,1 %) дітей з тривалістю 

захворювання більше 1 року. 

Результати дослідження. Для клінічної картини було характерно: ранкова скутість (хв) 

пацієнтів 1-ї групи 23±8, у дітей 2-ї групи 32±9,5; дорсалгія у 6 (66,7 %) пацієнтів 1 групи, в 6 

(75 %) випадках 2-ї групи; ентезити у 3(33,3 %) дітей 1 групи  та у 6 (75 %) 2-ї. У всіх 

пацієнтів зафіксовано асиметричний олігоартрит з залученням: кульшових суглобів – 82,3 % 

випадків, колінних – 82,3 %, гомілково-ступневих - 58,8 %, ліктьових суглобів - 47,06 %, та у 

23,5 % пацієнтів променево-зап′ясних суглобів. Ознайомившись з результатами 

лабораторних досліджень було відмічено зміну таких показників: ШОЕ мм/год  пацієнтів 1-ї 

групи складала 83,6±12,6, у дітей 2-ї групи в межах 50,4±14,8; рівень С-РП мг/л в 1-й групі в 

межах 15,8±1,1, у дітей 2-ї групи цей показник складав 10,6±5,5. Ознайомившись з 

результатами РГ крижово-клубового зчленування, у 75% дітей 2 групи були зафіксовані 

ознаки сакроілеїту, які відповідають хронічному процесу, у всіх інших пацієнтів відхилень 

від норми не виявлено. За даними МРТ крижово-клубового зчленування встановлено, що в 

усіх пацієнтів 1 групи були виявлені ознаки гострого сакроілеїту: синовіт 77,8%, капсуліт 

77,8%, ентезит 100%, та у 55,5% випадках- набряк кісткового мозку. Результати МРТ 

діагностики пацієнтів 2 групи вказують на хронічний сакроілеїт: остеїт 62,5%, ерозії 37,5%, 

набряк кісткового мозку у 100% випадках.  
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Висновок. Рентгенологічні ознаки сакроілеїту маніфестують досить-таки пізно, тож на 

ранніх етапах розвитку ЮАС більш доцільно використовувати МРТ діагностику, яка є більш 

чутливою відносно візуалізації набряку кісткового мозку, а також ознак ентезита.  

 

Шарко Є. А. 

ПРОБЛЕМА КЛІМАКТЕРІЮ У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ 

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. З кожним роком збільшується число жінок, які вступають у період 

менопаузи. Так, за даними ВООЗ, 10% усього населення земної кулі становлять жінки в 

клімактеричному періоді. З одного боку, це пов`язано зі збільшенням тривалості життя, з 

іншого – з раннім настанням клімактеричного періоду. Це призводить до того, що жінка 

третину свого біологічного часу проводить в стані гіпоестрогенії. Вікові зміни, що 

відбуваються в організмі, формують зовнішній вигляд та емоційний статус людини. Вони 

впливають на професійну діяльність, соціальну активність, взаємовідносини в суспільстві та 

добробут у родині.  

Мета роботи. Вивчити особливості клінічного перебігу клімактерію при природній і штучній 

менопаузі у пацієнток різних вікових груп. 

Матеріали і методи. Всього обстежено 98 жінок з природною і штучною менопаузою, у віці 

від 32 до 65 років, з клінічними проявами цієї патології (КС), а також 20 практично здорових 

жінок (контрольна група) у пізньому репродуктивному віці та з фізіологічним перебігом 

менопаузи . Використовувались такі методи обстеження: анкетування, клінічні, гормональні, 

інструментальні. 

Результати дослідження. При аналізі клімактеричних проявів у обстежених хворих було 

виявлено: нейровегетативні і психоемоційні розлади у 80 (81,6%) жінок, майже кожна третя 

жінка відмічала нестабільність артеріального тиску і серцебиття – 34 (34,6%), обмінно-

трофічні порушення проявлялися ожирінням 1–2 ступеня у 31 (31,6%) хворої, сухістю або 

сальністю шкіри та її придатків – 21 (21,4%), гіпертрихозом - 18 (18,3%). Найчастішими 

проявами нейровегетативного синдрому у спостережуваних жінок були: припливи (94%), 

пітливість (89,7%), відчуття “повзання мурашок” (52%), головний біль (41,8%). 

Психоемоційні скарги характеризувалися, здебільшого, підвищеною стомлюваністю (68,3%), 

зміною настрою (53%), зниженням працездатності (53%), погіршенням пам'яті (38,7%). 

Кожна четверта жінка скаржилася на збільшення ваги (у середньому на 3-5 кг) і біль у 

суглобах. Використовуючи індекс Куппермана для оцінки ступеня тяжкості КС у обстежених 

нами пацієнток, виявили слабкі прояви симптомів у 33,6% жінок, помірний ступінь тяжкості 

– у 55,1% жінок і тяжкий перебіг КС – у 10,2% випадків.  

Висновки. Таким чином, в період клімаксу на фоні зниження і виключення функції яєчників 

виникає ціла гама розладів. І хоча клімактерій не є захворюванням, він викликає порушення 

ендокринної рівноваги в організмі, що в свою чергу призводить до виникнення симптомів 

клімактеричного синдрому, згаданих вище. Профілактика КС повинна починатися задовго до 

перехідного віку жінки, оскільки розвиток і тяжкість перебігу КС залежать від резервних 

можливостей гіпоталамуса та соматичного стану. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ АПЕНДИЦИТУ У ВАГІТНИХ 
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зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

наук. керівник – д. мед. н., проф. О. В. Ольшевська 

 

Актуальність. Апендицит у вагітних є найбільш частою причиною оперативних втручань і 

відзначається з частотою від 0,05% до 0,07%. Найвища частота випадків у другому триместрі 

вагітності (Andersen B). У вагітних жінок частіше виникає перфоративний аппендицит, 

частота якого становить 55%. В порівнянні з невагітними жінками -  частота перфоративного 

апендициту становить  від 4% до 19% (Pastore P.A). Крім проблем з виявленням, 

неправильний діагноз може призвести до необгрунтованих лапароскопічних втручань, 

піддаючи плід зайвому ризику мимовільних абортів й передчасних пологів (Andersen B).  

Мета. Вивчити особливості лікування апендициту у вагітних. 

Матеріали і методи. Аналіз спеціалізованої медичної зарубіжної літератури, наукові 

публікації бази даних PubMed 2014-2020 рр.  щодо особливостей апендициту у вагітних. 

Результати дослідження. Проведено 6-річне проспективне обсерваційне дослідження 20 

вагітних, у яких резидуальна форма хронічного апендициту лікувалася за допомогою 6-

денного курсу антибіотиків. Вік пацієнток становив 20-30 р.,  гестаційний вік -  17-20 тижнів. 

У трьох госпіталізованих вагітних антибіотикотерапія виявилася неефективною, внаслідок 

чого була застосована апендектомія (внаслідок виявлення гнійного й перфоративного 

апендициту). У 2-х вагітних відзначався рецидив через 3 і 6-ть місяців після консервативного 

лікування препаратами групи макролідів протягом 6 днів, внаслідок чого був призначений 

наступний курс антибіотиків  групи цефалоспоринів протягом 6 днів. Внаслідок подальшого   

рецидиву через 8-м і 10-ть місяців після консервативного лікування, була проведена 

лапароскопіча апендектомія. Неефективне консервативне лікування спостерігалося у 25% 

пацієнтів, внаслідок чого була застосована лапароскопіча апендектомія (Ju Ji). У 75% 

вагітних негативний вплив антибіотикотерапії на плід не відзначався. 

У період 2015-2020 рр у 20 вагітних з гострим флегмонозним апендицитом під час 

вагітності була проведена апендектомія закритим лапароскопічним методом (ЛА) в лікарні 

Національного університету Чунгбук. Вік вагітних становив 20-28р., гестаційний вік -  15-18 

тижнів, середня тривалість була до 40 хвилин, під час операціі застосовувався загальний 

наркоз. Середня тривалість перебування в стаціонарі склала 4,7 дня. У всіх вагітних не 

відзначалося ознак передчасного відшарування плаценти, всі народили здорових доношених 

дітей (Cheon JE). 

Висновки. В результаті аналізу даних літературиі можна припустити, що антибіотикотерапія 

у другому триместрі з резидуальним апендицитом відзначалася неефективною у 25% 

вагітних, внаслідок чого була застосована лапароскопіча апендектомія. Така не вплинула на 

подальший перебіг вагітності, вагітність була пролонгована. Лапароскопічна апендектомія 

виявилася безпечною і ефективною для лікування гострого флегмонозного апендициту у 

другому триместрі вагітності. З боку матері та плода негативної дії загального наркозу не 

відзначалося. 

Шевченко Є. О. 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ФОНОВИХ І ПЕРЕДРАКОВИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 
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Актуальність питання. Захворювання шийки матки залишаються актуальною проблемою у 

гінекології. У структурі гінекологічних захворювань патологія шийки матки становить за 

даними різних авторів від 15 до 40%. В останні роки відзначається прогресуюче збільшення 

захворювань шийки матки, які розвинулися на тлі вірусного інфікування, порушення 

вагінального мікробіому, змін гормонального і імунного статусу. 

Мета роботи. Виявити етіологічні фактори, які відіграють роль у розвитку захворювань 

шийки матки. 

Матеріали і методи. Всього обстежено 165 жінок у віці 25-38 років. З них досліджувану 

групу склали 78 хворих з інтраепітеліальною дисплазією, які розділені на групи: 48 хворих з 

легкою дисплазією шийки матки CIN I (група 1), 10 - з CIN II (гр. 2), 10 - з CIN III (гр. 3), 10 

хворих на рак шийки матки Cа in situ (гр. 4). До контрольної групи увійшли 87 практично 

здорових жінок. Всі пацієнтки були обстежені: анамнез, анкетування, онкоцитологічне 

дослідження, обстеження на ІПСШ, ВПЛ, розширена кольпоскопія. 

Результати дослідження. В анамнезі пацієнток з CIN I-II мали місце ранній сексуальний 

дебют у віці до 16 років (д.гр. – 44,8%; к.гр. – 13,7%), більше п'яти статевих партнерів 

(44,8%; 22,9% відповідно), 2 і більше пологів (50%, 50,5%), три і більше медичних абортів 

(16,6%; 13,7%), шкідливі звички - куріння (48,7%; 25,2%). При розширеній кольпоскопії у 

хворих з CIN частіше, ніж у жінок контрольної групи діагностували ектопію (89,7%; 54%). 

При обстеженні на ІПСШ у досліджуваній групі переважно діагностували віруси папіломи 

людини високих онкогенних серотипів (81,25%; 9,38%). У хворих з CIN I-II серед ВПЛ 

переважали 16 (38,4%), 18 (28,2%) і 33 (23%) типи, значно рідше - ВПЛ 31 і 39 (7,6%), 54 і 56 

(2,8%) типи. Лише у жінок досліджуваної групи були виявлені хламідіоз (12,8%), 

уреаплазмоз (15,3%), мікоплазмоз (16,6%). 

За результатами анкетування більшість жінок (д.гр. 62 –79,4%, к.гр. 38 – 43,6%) мала 

психосоматичні розлади різного ступеня тяжкості. У жінок переважали порушення 

психологічної адаптації: порушення сну (д.гр. 34 – 43,5%, к.гр. 28 – 32,1%), підвищений 

рівень стресу (42 – 53,8%, 20 – 22,9%), підвищена реактивна тривожність (38 – 47,4%, 31 – 

35,6%), депресивні стани (16 – 20,5%, 10 – 11,49%). Гормональний статус жінок 

характеризувався відносною прогестероновою недостатністю (22 – 28,2%), ознаками 

гіперестрогенемії, гіперандрогенемії (14 – 17,9%) та гіперпролактинемії (11 – 14,1%). 

Висновки. Таким чином, досліджуючи і тестуючи психологічні особливості жінок із 

патологічними станами шийки матки, вдалося визначити, що пацієнтки мають різні форми 

психосоматичних розладів на фоні зміненого гормонального статусу та виявити низку 

факторів, які призводять до виникнення цієї патології. 

Шемігон С. Ю. 

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА СИНДРОМ 

ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини № 1 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. М. Верзілов 

наук. керівник – к. мед. н., асист. В. І. Тарасова 

 

Актуальність. У наш час в усьому світі та Україні зокрема, основною причиною смерті 

дорослого працездатного населення є захворювання серцево-судинної системи(ССС). Однією 

з найпоширеніших патологій ССС є артеріальна гіпертензія (АГ), вона часто поєднується з 

патологією шлунково-кишкового тракту, через наявність спільних ланок патогенезу. Це 
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обумовлює актуальність вивчення особливостей перебігу АГ у пацієнтів з досить частою 

коморбідною патологією ШКТ – синдром подразненого кишечника(СПК). Встановлено, що 

притаманні ГХ гіпокальці- і гіпомагніемія, найбільш виражені у хворих в поєднанні з СПК і є 

одним з факторів, що модифікують перебіг ГХ. 

Мета. Підвищення ефективності діагностики і лікування гіпертонічної хвороби (ГХ) на 

основі оцінки перебігу і особливостей нейроендокринного статусу, вегетативного балансу 

при ГХ і супутній функціональній патології кишечника. 

Матеріали та методи. Проведене комплексне обстеження 112 хворих на ГХ, з них 52 особи з 

наявністю супутнього СПК увійшли до основної групи, до контрольної - 60 хворих без СПК. 

У вигляді монотерапії або в комбінації з іншими антигіпертензивними препаратами 

застосовувався метопролол (25–100 мг/добу). Для корекції порушень мінерального обміну 60 

хворим, що увійшли в першу групу, в комплекс терапії був включений Магне В6 протягом 14 

днів. 

Результати. Встановлено, що коморбідність СПК і ГХ асоційована з меншим гіпотензивним 

ефектом терапії, що в групах порівняння підтверджувалося цифрами клінічного САТ і ДАТ, а 

також динамікою рівнів АТ, зменшенням варіабельності АТ, що може бути  пов’язана з менш 

вираженим зростанням концентрації Mg2+ (20,5%) в основній групі (0,892±0,017 ммоль/л), 

ніж у осіб без СПК (0,936±0,039 ммоль/л), р=0,01. Комбінована терапія у хворих на ГХ 

привела до статистично значущого підвищення активності досліджуваних нейропептидів до 

нормальних значень: рівень НП Y на 19,1%, ВІП на 20,0%. При цьому концентрація НП Y у 

осіб без супутньої патології кишечника збільшилася на 7,2% – 1,49±0,16 нг/мл, р<0,05. 

Концентрація ВІП збільшилася на 38,9% в групі хворих з наявністю СПК і на 59,2% у осіб 

без СПК, р=0,01. У осіб з симпатикотонією показано достовірне наростання концентрації 

цього пептиду, що призвело до її нормалізації під впливом лікування – 0,80±0,10 нг/мл 

(р<0,01).  Таким чином, поліпшення нейропептидних профілів за рахунок підвищення 

активності нейропептиду Y і вазоінтестінального пептиду, відображало відновлення 

нейроендокринного статусу і свідчило про патогенетичну роль цих пептидів в формуванні 

гіпертонії. 

Висновки. Комплексна терапія ГХ із застосуванням β-блокатора метопролола і препарату 

магнію дозволяє стабілізувати перебіг захворювання, знизити ризик серцево-судинних 

ускладнень у хворих на ГХ з СПК. Коморбідність ГХ і СПК супроводжується гіршою 

відповіддю на проведене лікування і потребує збільшення обсягу і тривалості терапії.  

Шемігон С. Ю. 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПРИРОЩЕННЯ ПЛАЦЕНТИ 

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. У зв’язку з зростанням частоти виконання операцій кесаревого розтину по 

всьому світу та Україні зокрема, зросла і частота такого ускладнення як прирощення 

плаценти (placenta percreta). Статистичні дані станом на 2018 рік свідчать про те що: в 

європейських країнах частота розродження шляхом кесаревого розтину складає 22%, в США 

- 25,2%, а в Бразилії аж близько 45%. При прикріпленні плаценти в ділянці 

післяопераційного рубця у 10 – 60% випадків відбувається її проростання в стінку матки, а 

іноді і в суміжні органи (сечовий міхур, тощо).  

На сьогоднішній день кровотеча при прирощенні плаценти знаходиться на першому місці 

серед причин материнської смертності.  

Мета. Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, щодо ефективності сучасних методів 

діагностики прирощення плаценти. 
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Матеріали та методи. Було проведено аналіз баз даних Cochrane, PubMed, MedLine та 

відібрані міжнародні огляди авторів за 2013 – 2020 роки, в яких описані сучасні стандарти 

діагностики прирощення плаценти, та переваги і недоліки кожного методу окремо та 

відносно один одного. 

Результати. За результатами аналізу літературних даних на сьогодні використовують два 

методи для діагностики прирощення плаценти – кольорове доплеровське картування (КДК) 

та магнітно-резонансна томографія (МРТ).  

КДК на сьогоднішній день є одним з простих методів, за допомогою якого можна виявити 

патогномонічні ехографічні ознаки прирощення плаценти, а саме: плацентарні лакуни 

(асиметричне велике скупчення крові); відсутність характерного в нормі луна-негативного 

простору; посилення кровотоку в матковій стінці; кровоносні судини, що перетинають 

матково-плацентарний кордон; плацентарна тканина, що лежить безпосередньо на міометрії; 

товщина міометрія в місці локалізації патології < 1 мм. 

В останні роки з метою уточнення діагнозу достатньо широко використовується МРТ. 

Однорідна інтенсивність об’ємного утворення в порожнині матки, іноді близько прилегле до 

міометрія, гетерогенність та гіпоінтенсивність об’ємного утворення, порушення перехідно-

поєднальної зони з потоншенням міометрія, васкуляризації у вигляді живлячих судин і 

інтенсивне накопичення контрастного препарату на окремих ділянках говорять про 

прирощення плаценти. Аналізуючи дані літературних джерел, частота співпадіння 

інтраопераційного та передопераційного діагнозів складала до 80% при використанні КДК, за 

даними МРТ – 65%. Однак за інформацією з більшості джерел, кінцевий діагноз завжди 

встановлюється під час операції кесаревого розтину та гістологічного дослідження біоптату. 

Висновок. Враховуючи результати аналізу можна дійти висновку, що на сьогодні УЗД, а 

саме КДК, є найбільш інформативним методом діагностики прирощення плаценти.  

Шидлаускас Ю. С., Махно В. М. 

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНИЙ ОСТЕОПОРОЗ - ОСНОВНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ 

ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ 

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. В останні десятиліття остеопороз набув характеру неінфекційної епідемії 

через значне поширення і прогресивне збільшення числа хворих, і закономірно визнаний 

однією з найбільш значущих всесвітніх проблем охорони здоров’я. Згідно з доповіддю 

International Osteoporosis Foundation, опублікованою у 2017 році, в країнах Євросоюзу 

близько 24 млн. жінок і 5,6 млн. чоловіків у віці від 50-ти до 85-х років страждають 

остеопорозом. Основний клінічний прояв остеопорозу та його головна верифікуюча 

діагностична ознака - остеопоротичний перелом. Очевидно, що подібного роду діагностику 

не можна вважати своєчасною.  

Мета. Вивчення частоти і структури основних чинників ризику остеопорозу і переломів 

кісток у жінок в постменопаузі.   

Матеріал і методи. Аналіз спеціалізованої зарубіжної та вітчизняної медичної літератури, 

присвяченій постменопаузальному остеопорозу.                     

Результати. На даний момент існують достовірні дані про фактори ризику остеопорозу в 

періоді ранньої і пізньої постменопаузи. Одним з таких є низька мінеральна щільность кісток 

внаслідок гіпоестрогенемії, яка розвивається поступово протягом декількох років життя 

жінки (50+/-5).  
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У світовій науковій літературі вивчені декілька факторів, які визначають, чи досягне 

жінка адекватної мінеральної щільності кісток (МЩК) у періоді постменопаузи. До таких 

чинників відносять генетичний фактор і сімейну схильність; малу масу тіла або ожиріння; 

малорухливий спосіб життя; тютюнопаління; недостатнє надходження кальцію з їжею до 

організму. 

 Згідно з критеріями ВООЗ, діагноз остеопорозу виставляється на підставі показників 

МЩК на шийці стегнової кістки та хребті. Діагностичним критерієм остеопорозу 

рекомендовано вважати Т-критерій (стандартних девіацій, SD) рівний або менше, ніж «-2,5». 

Для встановлення діагнозу остеопорозу використовують метод двухенергетичної 

рентгенівської абсорбціометрії (Dualenergy X-ray Absorptiometry, DXA), із встановленням 

МЩК. Якщо широко використовувати цей метод на етапі первинної медичної допомоги, 

можна знизити кількість небезпечних наслідків – інвалідизації та смертності, зумовлених 

остеопоротичними переломами хребців і периферичних кісток скелету.  

В останній час було розроблено декілька додаткових методів оцінки МЩК, такі, як 

кількісне ультразвукове дослідження кісткової тканини периферичної частини скелету, що 

використовується для скринінгу остеопорозу. Крім методів візуалізації кісткової тканини, 

залишається необхідною розробка біомаркерів (регуляторних білків дегідратації колагену 

типу І) для ранньої діагностики остеопорозу та моніторингу лікування. 

Висновки. Виявлення чинників ризику остеопорозу, застосування методів ранньої 

діагностики такого з наступним лікуванням є шляхами зниження частоти 

постменопаузального остеопорозу і пріоритетними питанням, рішення яких покращить життя 

жінки в постменопаузі.  

Шудрікова Н. В. 

ГІПЕРАНДРОГЕНІЯ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ 

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. Проблема невиношування вагітності та безпліддя поширена в усьому світі. 

Багато років показник частоти безплідного шлюбу в різних регіонах світу залишається в 

межах 8-18% і не має тенденції до зниження. За даними офіційної статистики, частота 

безпліддя в Україні стосується від 6 до 20 % сімей. Одним з факторів невиношування 

вагітності є гіперандрогенія (ГА). Своєчасна діагностика ГА і патогенетично обґрунтована 

прегравідарна терапія дозволяють скоротити репродуктивні втрати на ранніх термінах 

гестації, викликані ГА впливом на хоріон. 

Мета. Оцінити ризик втрати плода у жінок з ГА і обтяженим анамнезом. Виявити рівень 

андрогенів і інших ключових гормонів вагітності у пацієнток з ГА і в порівняльній групі. 

Матеріали і методи. Включено 46 пацієнток (вік 24-29 років) з діагностованою ГА. У 19 

жінок діагноз був поставлений до настання вагітності і вони проходили курс комплексної 

прегравідарної підготовки, а також 15 вагітних, у яких гіперандрогенія була виявлена під час 

вагітності та 12 вагітних жінок без діагнозу. 

Клінічне обстеження вагітних жінок проводилось відповідно до стандарту пренатальної 

діагностики, включаючи оцінку клінічного перебігу вагітності та їх гормональний статус. 

Результати. Для дослідження даних за результатами комплексного обстеження пацієнтки 

були розділені на 2 групи. В І групу входили вагітні з гіперандрогенією в анамнезі (34 

жінки). До ІІ групи увійшло 12 вагітних жінок, які були порівнянні з жінками за віком, 

наявності екстрагенітальної патології та соціальним статусом, але без ГА. У пацієнток з 

гіперандрогенією вище обтяженість менструального, акушерського та гінекологічного, а 
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також соматичного анамнезу. Це свідчить про високий ризик втрати плоду в поточній 

вагітності. СПКЯ виявлено у 13 жінок (38,2%) першої групи. Решта форми гіперандрогенії 

(наднирників і змішана) діагностовано у 61,8% відповідно. В І групі частіше відзначалися 

репродуктивні втрати на різних термінах гестації і становить 47%, а в ІІ 16,6%. У жінок з 

СПКЯ (38,2%) підвищені рівні тестостерону загального і вільного. Надниркові андрогени 

(17-ОП, ДЕА, ДЕАС) в межах норми. Незначно відзначається зниження рівня естрадіолу. 

Глюкоза в крові в межах норми. У 26,5% жінок відзначалося збільшення рівня ДЕА, ДЕАС, 

17-ОП, прогестерону. Знижен рівень естрадіолу. У 35,3% жінок підвищено ДЕА, 17-ОП, 

тестостерон, ЛГ. Знижен рівень естрадіолу, ФСГ. 

Висновки. Таким чином, більш виражена обтяженість акушерсько-гінекологічного анамнезу 

у жінок з гіперандрогенією визначає високий ризик репродуктивних втрат в поточній і 

наступних вагітностях. Необхідно відзначити, що ГА є серйозною проблемою, яка вимагає 

системного підходу до обстеження та ведення пацієнток не тільки акушер-гінекологами, а й 

лікарями інших спеціалізацій. 

Шульгіна А. П. 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВІТРЯНУ ВІСПУ НА ПЕДІАТРИЧНІЙ ДІЛЬНИЦІ 

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. А. А. Конюшевська 

 

Актуальність. Боротьба з інфекційними захворюваннями в нашій державі досягла значних 

успіхів. Проте, ще існують важливі питання, що потребують детального розгляду для 

вирішення проблем в соціально-економічному розрізі. До їх числа належить вітряна віспа, 

що характеризується високою контагіозністю та інтенсивністю епідемічного процесу. В 

структурі захворюваності вона утримується на перших ланках, одразу після грипу та інших 

гострих респіраторних вірусних інфекцій. На частку дітей серед захворілих припадає 94 - 

95%. Вітряна віспа в більшості випадків протікає в легкій формі, лікування надається на 

амбулаторно-поліклінічному рівні. В Україні щороку реєструється 100-150 тисяч випадків, 

серед яких зростає число тяжкого перебігу хвороби. На сьогодні в світі починає змінюватись 

думка про вітряну віспу як про «дитячу» інфекцію з легким перебігом без ускладнень. 

Мета дослідження. Вивчити клініку і тактику ведення дітей з вітряною віспою на 

педіатричних ділянках. 

Матеріали. Проведений аналіз 107 амбулаторних карт дітей, які перенесли вітряну віспу в 

2017-2019 р. До уваги були взяті такі критерії: стать, вік, організованість, ступінь тяжкості, 

епідеміологічний анамнез, клінічні прояви та лікування. 

Результати. У досліджуваній групі 80% пацієнтів – організовані діти з середнім віком 4,9 

років, перенесли захворювання в легкій формі (82%). Близько (70%) мали обтяжений 

епідеміологічний анамнез. Зростання захворюваності спостерігалось з квітня по липень. 

Синдром інтоксикації проявлявся лихоманкою у 30%, яка продовжувалась близько 3 днів. 

Серед пацієнтів середнього ступеня тяжкості підвищення температури тіла до фебрильних 

значень спостерігалось 50%. В групі з середнім ступенем тяжкості дітей з рясною висипкою 

було в 2 рази більше, тривалість синдрому екзантеми склала 4,7 дня. Препаратом етіотропної 

терапії був визначений ацикловір. Симптоматичне лікування складалося з антигістамінних 

(90%) препаратів, анілінові барвники (100%) і жарознижуючі препарати (20%). Антипіретики 

були призначені 25,8% пацієнтам з легкою і 41,6% пацієнтам з середньою ступеню тяжкості 

захворювання. Тривалість хвороби в середньому склала 11 днів. Всі випадки мали гладкий 

перебіг без обтяжень. 
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Висновки. В структурі захворілих переважали організовані діти 3-6 років. Незважаючи на 

характерну осінньо-зимову сезонність, спостерігався зсув піку захворюваності на теплу пору 

року. Відмічена поліпрогмазія у дітей з легким ступенем тяжкості захворювання за рахунок 

необгрунтованого призначення жарознижуючих (в 2 рази частіше, ніж реєструвалася 

фебрильна температура) і противірусних препаратів (7% одержували ацикловір). Останнє 

диктує необхідність затвердження стандарту медичної допомоги дітям з вітряною віспою 

легкого ступеня тяжкості. 

Юрченко А. О. 

ПРОБЛЕМА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ, ДЕФОРМАЦІЙ ТА 

ХРОМОСОМНИХ ПОРУШЕНЬ В МАРІУПОЛІ 

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. О. О. Мельник 

 

Актуальність. Питання про планування і народження дитини є одним з найважливіших в 

житті людини, при належному підході можливо уникнути несприятливих наслідків  і подбати 

про здоров'я майбутньої дитини. 

Мета дослідження: порівняти дані народжуваності пов’язані з вродженими вадами розвитку 

(ВВР) в Маріуполі за 2018-2019 роки, позначити фактори ризику і можливість своєчасного 

діагностування. 

Матеріал і методи. Було проведено ретроспективний аналіз 41 картки історій розвитку дітей 

відділення новонароджених МТМО «Здоров'я дитини та жінки» м. Маріуполя за 2018-2019р. 

Результати досліджень. За 2019 рік народилося 1363 дитини у пологовому відділенні 

МТМО «Здоров'я дитини та жінки» м. Маріуполя, з них 14 дітей у яких виявлені ВВР, що 

складає 1,02% від загальної кількості народжених, в порівнянні з попереднім роком на 1,1% 

менше. У цьому році в структурі вроджені вади серця – 5 (0,4%), що на 2 випадки менше ніж 

у 2018 році; вроджені аномалії полової сфери – 4 (0,3%), що на 4 випадки менше; аномалії 

верхніх та нижніх кінцівок – 2 (0,15%), що на 5 випадків менше; оральні ущелини, зокрема 

щілина твердого піднебіння двостороння – 1 (0,07%), що на 1 випадок менше; агенезія 

мозолистого тіла – 1 (0,07%) та синдром Дауна – 1 (0,07%) - нові випадки, яких не було 

зафіксовано у минулому році. Також у 2018 році були виявлені випадки spina bifida – 2 та 

атрезія стравоходу – 1. Дані анкетування визначили провідні регіональні соціально-

економічні, медико-біологічні та зовнішнього середовища ризики виникнення ВВР (з 

вірогідністю р <0,05): молодий вік матері від 15 до 24 років, перша вагітність, 

невиношування в анамнезі, загроза переривання, наявність токсикозу в 1 триместрі, прийом 

лікарських препаратів і перенесені інфекційні захворювання під час даної вагітності, паління, 

незбалансоване харчування, низький освітній ценз, наявність професійних шкідливих умов в 

анамнезі (в т.ч. у батька), відсутність роботи, негативні побутові умови, проживання в районі 

розміщення промислових підприємств і великих автомобільних шляхів. Для раннього 

діагностування хромосомних мутацій та деяких поширених вроджених патологій лікар надає 

інформацію стосовно доцільності проведення першого УЗД (11 тижнів + 1 день – 13 тижнів + 

6 днів) та подвійного біохімічного тесту (free-HCG,  РАРР-А). Також УЗД-2 в терміні 

вагітності від 18 тижнів до 20 тижнів + 6 днів для виявлення структурних аномалій плода. 

При виявленні низької плацентації, крайового прикріплення плаценти, додатково проводили 

УЗД на 32 тижні вагітності.  

Висновки. Згідно звіту захворювань за 2019 рік - 10,3% із загальної кількості захворілих 

новонароджених мали вроджені вади розвитку різного ступеня важкості, деяким з яких 

доведеться пройти курс складних операцій або мали тяжкі вади, які не піддаються лікуванню. 
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Щоб цього уникнути, батькам необхідно з максимальною серйозністю поставитися до 

питання вагітності, намагатися якнайбільше убезпечити себе від чинників ризику, 

проконсультуватися з перинатологом або ж лікарем-генетиком. Достовірно підвищує шанс 

народити здорову дитину відсутність абортів і невиношування в анамнезі жінки, відсутність 

захворювань серцево-судинної системи, період більше 2-х років між попередньою і 

справжньою вагітністю, збалансоване харчування, добрі побутові умови. Виявлення 

хромосомної патології на основі скринінг-тестів у 1 триместрі вагітності становить 90%. 

Дослідження проводяться тільки з дозволу жінки. 

 

Юрченко К. Д. 

СИНДРОМ ПЕЙТЦА-ЄГЕРСА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра онкології та радіології 

зав. кафедрою – проф. В. Г. Бондар 

наук. керівник  – к. мед. н., асист. О. В. Кайряк 

 

Cиндром Пейтца–Єгерса – аутосомно-домінантно  успадковане захворювання, що 

характеризується множинними гамартомними поліпами у шлунку, тонкій та товстій кишці, 

меланіновими пігментними п’ятнами  на шкірі та слизових оболонках, а також високим 

ризиком розвитку злоякісних пухлин органів стравоходу та репродуктивної системи.  

Спадкові гамартомні поліпозні синдроми – група захворювань, які характеризуються 

множинними поліпами травної системи, що мають відносно доброякісну природу, а також 

пов’язані із ризиком розвитку злоякісних новоутворень різних органів. Але самі поліпи рідко 

озлоякіснюються.  Виникнення синдрому Пейтца-Єгерса пов’язано із генеративною мутацією 

гена STK11, локалізованого на короткому плечі 19 хромосоми.При мікроскопічному 

дослідженні у гамартомах спостерігається виражено розвинена строма, порушення 

співвідношення тканинних елементів при відсутності активації проліферативних процесів та 

клітинної атипії з боку епітеліального пласту.  

Найбільш частими симптомами є рецидивуючі болі у животі, шлунково-кишкові 

крововиливи та інвагінації із клінікою непрохідності кишківника. При синдромі Пейтца-

Єгерса характерним внекишковим проявом є меланінова пігментація шкіри та слизових 

оболонок, округлої форми.  

Діагностика синдрому Пейтца-Єгерса базується на клінічних особливостях 

захворювання та при необхідності підтверджується молекулярно-генетичним тестуванням з 

визначенням мутації у гені STK11. Незважаючи на візуальний варіант встановлення 

попереднього діагнозу через наявність гіперпігментації слизової оболонки, через низьку 

обізнаність про існування даного синдрому, пухлини найчастіше діагностують на пізніх 

стадіях.  Для зміни тактики досліджень необхідно брати до уваги те, що для синдрому 

Пейтца – Єгерса характерний молодий вік. Якщо в популяції при колоректальному раці 

основною масою для скринінгу є люди зрілого віку, то при даному синдромі характерна 

поява пухлин у молодих людей. Тому скринінг необхідно проводити з 20 років, не рідше разу 

на рік з використанням ендоскопії та комп’ютерної томографії, також необхідне комплексне 

гінекологічне обстеження жінок.  

 Питання щодо медикаментозного лікування синдрому Пейтца-Єгерса залишається 

спірним. Дослідження показали, що після проходження терапії інгібіторами ЦОГ-2 

спостерігалося зниження поліпозу шлунку.Обізнаність  про наявність такого візуального 

синдрому та скрупульозне спостереження, прицільне використання методів візуалізації у 

ранньому віці дозволить виявити асоційовані з даним синдромом пухлини на ранніх стадіях. 
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Яблонська Е. А. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗОСОМ ПУХЛИННИХ КЛІТИН В 

ДІАГНОСТИЦІ, МОНІТОРИНГУ І ТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра онкології та радіології 

зав. кафедрою – проф. В. Г. Бондар 

наук. керівник – к. мед. н., асист. О. В. Кайряк 

 

Розробка неінвазивних методів дослідження екзосом, що містять нуклеїнові кислоти і 

специфічні білки пухлинних клітин для скринінгу, ранньої діагностики і моніторингу 

пухлинного росту є актуальною проблемою онкології. Це важливо для моніторингу 

злоякісних пухлин з метою корекції тактики лікування онкологічних хворих. Крім того, 

даний підхід може бути корисний для формування груп ризику з метою ранньої діагностики 

та лікування новоутворень. 

Маленькі бульбашки, відомі як позаклітинні мембранні частки або екзосоми 

розмірами від 30 до 100 нм, передають сигнали клітинам. Особливу увагу в клінічній 

практиці до даних наночасткам підвищився після виявлення з крові їх циркулюючої фракції і 

виявлення в них пухлинних генетичних маркерів - так звана «рідка біопсія». 

Сьогодні не викликає сумнівів, що екзосоми беруть участь у багатьох процесах в 

організмі: здійснення міжклітинної комунікації, передача необхідного генетичного фенотипу 

від однієї клітини в іншу в процесі метаплазії, участь в некласичній секреції білків, 

полегшення імунної відповіді, презентація антигенів, в патогенезі хвороб, пов'язаних з 

розладами метаболізму, і в розвитку злоякісних пухлин. Крім того, за допомогою екзосом в 

організмі може здійснюватися координація дій клітинного старіння, а також можуть брати 

участь в ключовому шляху взаємодії між стволовими клітинами і їх мікрооточенням - 

передачі мікроРНК між клітинами. 

Загальновизнана наявність трьох складових поверхневої мембрани: CD9, CD63, CD81. 

Пухлинні мікроРНК і мРНК (наприклад, miR-221), отримані з екзосом, визначають більш 

злоякісний перебіг пухлинного процесу на етапі прогресії. Цікаво, що мікроРНК екзосом 

можна застосовувати для диференціальної діагностики раку. 

Можливо, в найближчій майбутньому екзосома виявляться ідеальним помічником в 

боротьбі з різними захворюваннями і універсальним засобом доставки ліків. Так як екзосоми 

призначені для міжклітинному обміну, добре переносяться організмом, вони вибірково 

знаходять клітини-мішені, тим самим підвищуючи ефективність перенесення лікарських 

препаратів, знижуючи можливість побічних ефектів і мутацій. 

Екзосоми є біохімічно комплексною, але стабільною структурою, що є важливою 

умовою і передумовою успішної розробки комбінованих діагностичних тестів. Так, 

наприклад, пухлинні клітини в більшості випадків характеризуються аномально активним 

метаболізмом або активацією процесу анаеробного гліколізу, що призводить до підвищення 

концентрації специфічних білків в складі їх поверхневої мембрани і, отже, в складі мембрани 

екзосом, які секретуються цими клітинами. Антитіла до цих білків можуть бути використані 

для іммунноафінної «преселекції» екзосом, які секретуються такими клітинами. Подальший 

аналіз профілю міРНК ізольованої фракції екзосом матиме істотно більшу діагностичну 

цінність порівняно з «профайлінгом» загальної популяції екзосом плазми. Розробка такого 

роду комплексних методів представляється найбільш перспективним напрямком створення 

систем для діагностики і моніторингу пухлинних захворювань. 
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Introduction. Quick development of molecular biology and genetics gives us now perspectives and 

future ability to cure even hereditary diseases. The main idea of such therapy is to turn off, cut out 

or modify defected gene. One of new inventions, which gives us such possibilities is CRISPR-Cas 9 

technology. 

The aim of the study. To find out basic mechanisms of CRISPR-Cas 9 technology and its 

application in medicine. 

Materials and methods.  Literature review of the articles, devoted to the topic. 

Results. CRISPR is a family of DNA sequences found in the genomes of prokaryotic organisms 

such as bacteria and archaea. These sequences are derived from DNA fragments of bacteriophages 

that had previously infected the prokaryote. They are used to detect and destroy DNA from similar 

bacteriophages during subsequent infections. So these sequences play a key role in the anti-phage 

defense system of prokaryotes. Cas9 is an enzyme that uses CRISPR sequences as a guide to 

recognize and cleave specific strands of DNA that are complementary to the CRISPR sequence. 

Cas9 enzymes together with CRISPR sequences form the basis of a technology known as CRISPR-

Cas9 gene editing. CRISPR gene editing is a genetic engineering technique in molecular biology by 

which the genomes of living organisms may be modified. By delivering the Cas9 nuclease 

complexed with a synthetic guide RNA (gRNA) into a cell, the cell's genome can be cut at a desired 

location, allowing existing genes to be removed and/or new ones added in vivo. CRISPR-Cas9 

genome editing is carried out with a Type II CRISPR system. When utilized for genome editing, this 

system includes Cas9, crRNA, and tracrRNA along with an optional section of DNA repair template 

that is utilized in either non-homologous end joining (NHEJ) or homology directed repair (HDR). 

Working like genetic scissors, the Cas9 nuclease opens both strands of the targeted sequence of 

DNA to introduce the modification by one of two methods. Knock-in mutations, facilitated via 

homology directed repair (HDR), is the traditional pathway of targeted genomic editing approaches. 

This allows for the introduction of targeted DNA damage and repair. HDR employs the use of 

similar DNA sequences to drive the repair of the break via the incorporation of exogenous DNA to 

function as the repair template. This method relies on the periodic and isolated occurrence of DNA 

damage at the target site in order for the repair to commence. Knock-out mutations caused by 

CRISPR-Cas9 result in the repair of the double-stranded break by means of non-homologous end 

joining (NHEJ). NHEJ can often result in random deletions or insertions at the repair site, which 

may disrupt or alter gene functionality. CRISPR-Cas technology has been proposed as a treatment 

for multiple human diseases with a genetic cause. Its ability to modify specific DNA sequences 

makes it a tool with potential to fix disease-causing mutations. Research in animal models suggest 

that therapies based on CRISPR technology have potential to treat a wide range of diseases, 

including cancer, beta-thalassemia, hemophilia, cystic fibrosis, Duchenne's muscular dystrophy, 

Huntington's disease, etc. CRISPR may also have applications in tissue engineering and 

regenerative medicine by creating human blood vessels that lack expression of MHC class II 
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proteins, which often cause transplant rejection. CRISPR-Cas-based "RNA-guided nucleases" also 

can be used to target virulence factors, genes encoding antibiotic resistance. 

Conclusions: CRISPR-Cas 9 technology gives us ability to provide highly specific treatment of 

hereditary and other diseases and requires further investigations and investments in its research. 

   

Kvizhinadze N. O.1  Sulashvili N. V.2  Tophuria D. Z. 3  Matoshvili M. T. 4 

FACTORS AFFECTING THE MEDICATION PRICES 
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Georgia's pharmaceutical sector is import-oriented. Both imported finished medicines and 

substances are imported into the sales network in the name of products manufactured in Georgia. 

The prices of medicines, as well as all imported goods, are sensitive to the exchange rate of the 

GEL, with a decrease in prices. 

The study includes analysis of Georgia and world drug price policy and development of 

appropriate recommendations, taking into account the political and economic situation. 

Discussion analysis, in-depth interviews with respondents, questions with industry experts were 

conducted to obtain information. The research design includes an overview of documents 

(secondary analysis of data from various sources and surveys, analysis of information from a public 

source). In order to identify the factors hindering the formulation of the drug policy, a thorough 

research of the Georgian pharmaceutical market is needed. The study allowed us to evaluate the 

physical and financial access of the population to pharmaceutical products. 

When conducting a drug pricing policy, it is important to study pricing based on the data 

obtained. Interventions need to be planned, where appropriate, including the use of the World 

Health Organization's first price regulation mechanism - price regulation-supply-chain and 

distribution. The implementation of this mechanism is very simple from a technical point of view, 

as the implementation of this policy requires only information on medication prices and sales data. 

It would be justified to use the fifth mechanism provided by the World Health Organization 

to promote the use of generic medicines, which aims to increase the consumption of available 

generic medicines compared to expensive original, branded pharmaceuticals and thus reduce the 

cost of medicines. Introducing this mechanism and encouraging the use of generic medicines, 

including doctors, will in the future help the population access to medicines financially and reduce 

the financial burden of medical expenses. 
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CHRONIC PRURITUS DURING ATOPIC DERMATITIS AND IT’S MEDIATORS 
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Atopic eczema is one of the most pruritic skin diseases. Mediators of atopic eczema itch in 

the skin are still mostly unknown, but recent studies showed that the histamine 4 receptor plays an 

important role in itch pathophysiology; tryptase and interleukin-31 are also involved.  

Differences in itch perception and itch kinetics between healthy volunteers and eczema 

patients point towards an ongoing central nervous inhibitory activity in patients.For centuries, itch 

was categorized as a submodality of pain. Recent research over the last decade has led to the 

realization that itch is in fact a separate and distinct, albeit closely related, sensation. Chronic itch is 

a common complaint and has numerous etiologies.  
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Various receptors (TRPA1, TRPV1, PAR2, gastrin-releasing peptide receptor (GRPR), Mas-

related G proteins), secreted molecules (histamine, nerve growth factor (NGF), substance P (SP), 

proteases), and cytokines/chemokines (thymic stromal lymphopoietin (TSLP), IL-2, IL-4, IL-13, 

and IL-31) are implicated as mediators of chronic pruritus.  

While much remains unknown regarding the mechanisms of chronic itch, this much is 

certain: there is no singular cause of itch. Rather, itch is caused by a complex interface between 

skin, keratinocytes, cutaneous nerve fibers, pruritogenic molecules, and the peripheral and central 

nervous systems.  

Atopic dermatitis is one of the most itchy skin dermatoses and affects millions worldwide. 

The sensation of atopic itch is mediated by the interplay between epidermal barrier dysfunction, 

upregulated immune cascades, and the activation of structures in the central nervous system. 

Clinicians are in possession of an arsenal of different treatment options ranging from moisturizers, 

topical immunomodulators, topical anesthetic ion channel inhibitors, systemic immunomodulators, 

as well as oral drugs capable of reducing neural hypersensitization.  

Emerging targeted therapies on the horizon, such as dupilumab, promise to usher in a new 

era of highly specific and efficacious treatments. Alternative medicine, stress reduction techniques, 

and patient education are also important treatment modalities. 

 This review will focus on the mediators of chronic pruritus mainly associated with atopic 

dermatitis (atopic itch), as well as numerous different therapeutic options. 
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Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia 

Dermato-Venerology, Human Normal Anatomy, Social and Clinical Pharmacy Departments 

 

Background and objective. People with psoriasis often describe the itchy feeling that psoriasis 

causes as burning, biting, and painful. Up to 90 percent of people with psoriasis say they itch, 

according to the National Psoriasis Foundation (NPF).For many people with psoriasis, itching is the 

most annoying symptom of the condition. It can be severe enough to disrupt your sleep, destroy 

your concentration, and interfere with your sex life. Itch is present in 70 to 90 percent of psoriasis 

patients, yet it is only in the last decade that itch has been recognized as a common symptom of the 

disease, says Gil Yosipovitch, M.D., chairman of the Department of Dermatology and director of 

the Center for Itch at Temple University School of Medicine in Philadelphia. Psoriatic itch is 

different than that of other skin disorders. Some people have described it as a burning sensation. 

Others compare it to the feeling of being bitten by fire ants. Psoriasis is one of the most common 

chronic inflammatory skin diseases, found in about 1-3% of the general population. Pruritus affects 

about 60-90% of patients with psoriasis. The aim of this review was to summarize current 

knowledge about the pathogenesis and treatment of this symptom in psoriasis patients. 

Results.  Majority of psoriatic patients consider pruritus as the most bothersome symptom. The 

pathogenesis of pruritus is still unknown but the major concept of its origin is focused on 

neurogenic inflammation. Possible itch mediators include neuropeptides released from dermal nerve 

endings upon various stimuli, which were found to be abnormally expressed in itchy psoriatic 

plaques. Another important phenomenon supporting the idea of neurogenic inflammation as a key 

player in pruritus accompanying psoriasis is abnormal innervations of psoriatic skin. Possibly 

increased innervation density in psoriasis may decrease the threshold for pruritic stimuli. It is also 

suggested that pruritus in psoriasis might be related to abnormal functioning of the peripheral opioid 

system. Despite the high frequency of pruritus in psoriasis, to date there is no single antipruritic 

therapy dedicated specifically to treat itch in this disease. 
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Conclusions. Neurogenic inflammation seems to be important for itchiness in psoriasis. Treatment 

of pruritus in patients with psoriasis should be directed towards the resolution of skin lesions, as 

disease remission usually is linked with pruritus relief.  
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Aim of the study. Rectus sheath haematoma (RSH) is an uncommon condition that may vary from 

contained haematoma to life-threatening bleeding. Timely diagnosis and treatment is crucial in this 

patient population. The aim of the current retrospective study was to investigate the results of the 

different RSH treatment strategies among patients admitted to a surgery department.  

Materials and methods. A retrospective analysis of  16 patients treated for RSH in surgery 

departments of two medical centers from 1 April  2010 to 30 April  2018 was conducted. The 

patient’s age, sex, ASA (American Society of Anesthesiologists; physical status classification 

system), use of anticoagulants, cause of haematoma, radiological data, vital signs, blood 

investigations, and type of treatment were extracted. The results were analyzed according to the type 

of treatment.  

Results. The patients’ mean age was 42.12 ± 12.4 years, and the mean duration of in-hospital stay 

was 8.7 ± 3.3 days. 2/16 patients( 12.5%)  were on anticoagulant treatment, and  3/16 (18.75%) of 

them had spontaneous haematoma. 6/16  patients (37.5%) needed transfusion of packed red blood 

cells with an average of 2.2 units . 2/16 patients (12.5%) presented with symptoms and signs of 

hypovolemic shock, and both of them managed conservatively . Open surgery was performed in  

3/16 ( 18.75%) patients, 5/16 (31.25%) patients underwent percutaneous drainage, while 7/16 (  

43.75%) patients were treated conservatively, and only 1/16 (6.25%) patients had Embolization 

which was successful . No mortality reported in our series. The RSH. Patients in the conservatively 

treated group had the shortest hospital stay. There were no readmissions due to repeated haematoma 

or infection.  

Discussion and conclusions:  

- Conservative treatment is comparable to ultrasound (US) guided drainage or Open surgical 

drainage of RSH and  results in a shorter hospital stay, our study is highly comparable to other 

international centers studies  

- Our study about The current  local management Strategies does  not report any Mortality ,which 

would  revise and standard the more superior and safe management strategies options ,which is 

evidently comparable to other Hospitals management approaches. 

- Embolization of epigastric arteries is a useful tool to stop bleeding into RSH but it would be kept 

as an alternative management options in patients with unstable hemodynamics , this result has 

shown a different  approach than other center management priority options. 

- History of using  anticoagulant (p=0.002) was significant predictor of longer hospital stay.  
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Introduction. Pharmacists can also practice in a diversity of other directions, including industry, 

studying, factories, wholesale trade, academia, research, universities, insurance, the military and 

government.Pharmacy providers should look for opportunities to engage in professional activities 

between patient care, when and where they occur or as they develop in communities. Pharmacy 

educators must ensure that graduates have the necessary knowledge, skills, attitudes values and 

practical experiences in the community pharmacy practice. 

Aim and objects was to study junior pharmacist work gratification and some vocational 

peculiarities in Georgia. The study was quantitative investigation by using survey.   

Research objects are materials of sociological research. 314 young pharmacist specialists were 

interviewed in Georgia. We used methods of systematic, sociological surveying, comparative, 

segmentation, mathematical-statistical, graphical analysis. The data was processed and analyzed 

with the SPSS program. 

Results. On the question are you satisfied with your job? Young pharmacist specialist’ 34.4% 

answer yes, 34.1% answer partially, 30.9% answer no. On the question what underlying motives did 

you have while making your professional choice? Young pharmacist specialist’ 30.3% answer 

desire to obtain high-quality professional training,21.3% answer prestige of profession, 24.5% 

answer existence of capabilities to the given type of activity, 8% answer  family tradition, 8.6% 

answer   desire to develop own capabilities, aspirations, and inclinations, 29.9% answer the desire to 

be included in the  student community as a special social environment,50.3% answer the desire to  

expand the horizons, 42% answer desire to extend  carefree period of life, 39.2% answer 

opportunity to take high social position, 46.8% answer desire to get a certain level of material well-

being, 46.5% answer the possibility to further social advancement, 23.2% answer desire to obtain 

self-respect among  the surrounding people, 23.2% answer the desire, interest  to obtain certain 

circle of contacts with friends, acquaintances, 0.6% answer deferring from military service, 8% 

answer desire to have the necessary social well-being, 30.9% answer desire to be useful of people, 

35.4% answer guarantee to be busy, 14.3% answer  interest in a profession. 

Conclusion. Pharmacist’ professional choice should be more depend on personal capabilities, 

aspirations, and inclinations. So, the government should make pharmacists’ certification, so that is 

very important and significant for guarantee of the higher quality pharmaceutical care and for the 

patients’ safety.  
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Introduction. The professional formation of specialists is observed as the accumulation of 

professional knowledge, skills and experience from the beginning of the formation of professional 

intentions until the end of effective professional activity. 
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Goals. Aim and objects was to study and analyze Pharmacists’ professional selection and impact 

peculiarities on pharmaceutical activities in Georgia. 

Materials and Methods. 810 pharmacists were interviewed in Georgia. We used methods of 

systematic, sociological surveying, comparative, mathematical-statistical, graphical analysis. The 

data was processed and analyzed with the SPSS program. 

Results  and Discussions. On the basis of performed study results the following have been founded: 
The vast majority type of pharmaceutical organization jobs of respondent pharmacists was 

pharmacy, being as a major place for pharmacists’ employment. The main underlying motives, 

while making professional choice of respondent pharmacist were: desire to obtain high-quality 

professional education-44.8%, guarantee to be employed 42.6%, interest in a profession-39.4%, the 

desire to care for the health of people-43%. During the research we found and evaluated some 

impacting factors which have influenced on the work satisfaction of pharmacist specialists. These 

factors were: the content of work, position, correspondence of qualification to work; correspondence 

of the work nature to capabilities, aspirations, and inclinations of pharmacist; existence of 

perspectives for the professional promotion and the career promotion; the possibility to improve 

qualifications; existence of a high degree of responsibility for the work results, regimen of work, 

labor salary; existence of the system of benefits scheme for employees; support and assistance of a 

manager. A large majority of respondents consider that the government should make the 

certification of pharmacists. 

Conclusion. Pharmacist profession should become regulated health care job; it has great 

significance for provision higher quality pharmaceutical care services. Therefore, pharmacists’ 

certification should start immediately and pharmacist vocation should become regulated health 

profession like family doctors. 
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Ultraviolet B (UVB) which is present in natural sunlight, is an effective treatment for psoriasis. 

UVB penetrates the skin and slows the growth of affected skin cells. Ultraviolet B, which is present 

in natural sunlight, is an effective treatment for psoriasis. UVB penetrates the skin and slows the 

growth of affected skin cells. Treatment involves exposing the skin to an artificial UVB light source 

for a set length of time on a regular schedule. This treatment is administered in a doctor's office or 

clinic or at home with a phototherapy unit. There are two types of UVB treatment: broad band and 

narrow band. The main difference between them: Narrow-band UVB light bulbs release a smaller 

range of ultraviolet light.Narrow-band UVB may clear psoriasis faster and produce longer 

remissions.Narrow-band UVB may require fewer treatments per week. UVB treatment is offered in 

different ways. This can include small units for localized areas such as the hands and feet, full-body 

units or hand-held units. Some UVB units use traditional UVlamps or bulbs, and others use LED 

bulbs.  Epidermis has evolved to provide a barrier against the environment, which is essential for 

survival. This barrier is constituted and continuously regenerated by terminally differentiating 

keratinocytes. Here, we summarize the main features of the response to UVB and oxidizing agents 

of human keratinocytes and compare it with that of fibroblasts. Keratinocytes are more resistant to 

the lethal effects of UVB than fibroblasts and remove cyclobutane pyrimidine dimers (CPD) more 

efficiently than fibroblasts. The UV photoproducts are repaired by the nucleotide excision repair 

(NER) system by two distinct sub-pathways: global genome repair (GGR) that repairs lesions on the 

genome overall, and transcription coupled repair (TCR) that operates on transcribed sequences of 

active genes. By using NER-defective cells we demonstrated that the improved repair of UVB 

damage by keratinocytes is due to a more efficient GGR. A defect in TCR was associated with a 
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strong apoptotic response in fibroblasts but not in keratinocytes, whereas a defect in GGR had no 

effect on the apoptotic response of either cell type. speculation that the persistence of CPD in the 

transcribed sequences triggers apoptosis in fibroblasts but not in keratinocytes where GGR operates 

as back-up system to remove transcription-blocking lesions. As observed for UVB, keratinocytes 

are also more resistant to the lethal effects of oxidizing agents than fibroblasts. In article showed 

that keratinocytes are characterized by a strong anti-oxidant capacity and a higher susceptibility to 

reactive oxygen species (ROS)-induced apoptosis than fibroblasts. All together these results provide 

a clear evidence that the response to environmental agents is strongly affected by the type of 

damage as well as by the cellular background.  
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Parabens are essentially chemical compounds commonly used as preservatives in cosmetics. Known 

for their ability to prevent bacteria, they were commercialised in the 1950s. Today, they're found in 

most cosmetic products such as soaps, shampoos, toothpaste, moisturisers, creams and deodorants, 

only to name a few. Parabens now being formally declared as the American Contact Dermatitis 

Society (non) allergen of the year, the allergologic concerns regarding parabens raised during the 

past century are no longer a significant issue. The more recent toxicological concerns regarding 

parabens are more imposing, stemming from the gravity of the noncutaneous adverse health effects 

for which they have been scrutinized for the past 20 years. These include endocrine activity, 

carcinogenesis, infertility, spermatogenesis, adipogenesis, perinatal exposure impact, and 

nonallergologic cutaneous, psychologic, and ecologic effects. In this article we will discuss 

Toxicological effect of parabens on the skin; To assert that parabens are safe for use as currently 

used in the cosmetics, food, and pharmaceutical industries, all toxicological end points must be 

addressed. We seek to achieve perspective through this exercise: perspective for the professional 

assessing systemic risk of parabens by all routes of exposure. Long-term exposure to Parabens (P) 

on keratinocytes in vitro. Normal human keratinocytes and the skin equivalents were cultured in the 

medium containing P. The following changes were analysed: proliferating ability, apoptotic cells, 

morphological changes, mRNA and protein expressions. After 1 month of daily applications of P 

containing formulations, P remained unmetabolized and persisted slightly in the SC. P decreased the 

proliferating ability of keratinocytes and changed the cell morphology. P also decreased the 

expressions of hyaluronan synthase 1 and 2 mRNAs and type IV collagen. In contrast, it increased 

the expressions of involucrin and HSP27. Furthermore, P influenced the epidermal differentiation of 

the skin equivalent. These results suggest that P exposure through application of dermatological 

formulations results in P persistence and accumulation in the SC, and that P might influence the 

aging and differentiation of keratinocytes.  
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зав. кафедры – д. мед. н., проф. Е. Л. Борщук; д. мед. н., проф.А. А. Сафронов 

науч. руководитель – к. мед. н., доц. Е. Г. Колосова; ассист. Т. В. Быков 
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Актуальность. Остеоартроз является распространенным заболеванием опорно-

двигательного аппарата, приводящим к снижению и утрате трудоспособности. 

Остеоартрозом болеет  10–12% населения Земли. Значимость проблемы подтверждается тем, 

что по своим медико-социальным последствиям, которые характеризуются резким 

снижением качества жизни, инвалидизацией и смертностью, остеоартроз занимает третье 

место, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. Значителен и 

экономический урон, связанный с временной утратой трудоспособности из-за болевого 

синдрома. 

Цель. Рассмотреть медико-социальные проблемы остеоартроза. 

Материалы и методы. Анализ результатов анкетирования 11 пациентов по опросникам SF-

36, WOMAC, LEKEN на базе ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница» в 2020 

году. Для обработки материала была использована программа Microsoft Exсel. 

Результаты. Согласно результатам опросника SF-36 все пациенты имели низкие показатели 

по всем пунктам. В основном отмечалось ограничение ролевого функционирования за счет 

физического и эмоционального состояния. Средние показатели составили 0,36 и 0 баллов 

соответственно. Значения шкалы «ролевого функционирования, обусловленного физическим 

состоянием» колебались от 0 до 4 баллов, «ролевого функционирования, обусловленного 

эмоциональным состоянием» у всех пациентов составило 0 баллов.  

Низкие показатели «ролевого функционирования, обусловленного физическим 

состоянием» у пациентов с остеоартрозом говорят о том, что их повседневная деятельность 

значительно ограничена их физическим состоянием. Невысокое значение  "ролевого 

функционирования, обусловленного  эмоциональным состоянием» подтверждают негативное 

влияние эмоционального фона данных пациентов на осуществление работы или другой 

повседневной деятельности, включая увеличение времени на их выполнение, уменьшение 

объема сделанной работы, снижение ее качества. Индекс Лекена предназначен для оценки 

функционального состояния суставов. Среднее значение индекса Лекена составило 11 

баллов. Шкала WOMAC для артроза является общепринятой анкетой для оценки симптомов 

гонартроза (функциональности) самим пациентом. Среднее значение данной шкалы у наших 

пациентов составило 144,7 баллов. 

Выводы. Остеоартроз является медико-социальной проблемой, приводящей к снижению 

качества и продолжительности жизни. Прогрессирование заболевания является причиной 

нетрудоспособности таких больных, оказывая тем самым тяжелое экономическое и 

психологическое воздействие не только на пациента, но и на его близких.  

 

Бакиева Э. А., Байбулатова Л. Р. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Оренбургский государственный медицинский университет 

г. Оренбург, Россия 

кафедра госпитальной хирургии, урологии 

зав. кафедры – д. мед. н., проф. В. С. Тарасенко 

науч. руководитель – д. мед. н., проф. В. С. Тарасенко 

  

Актуальность. Наиболее частыми исходами острого панкреатита являются формирование 

различных кистозных образований поджелудочной железы и парапанкреатической 

клетчатки. 

Цель. Провести ретроспективный анализ диагностики и лечения больных с кистами 

поджелудочной железы. 
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Материалы и методы. На базе ГБУЗ «ГКБ№1» г. Оренбурга было проведено сплошное 

ретроспективное исследование 58 пациентов с кистами поджелудочной железы с 2000 по 

2019 годы. 

Результаты. В 62% (n=36) с кистами поджелудочной железы поступали мужчины. 

Возрастной состав был следующим: пациенты до 30 лет – 6 (10%), 31-40 – 15 (26%), 41-50 – 

23 (40%), 51-60 – 7 (12%), старше 70 лет – 7 (12%). 

В экстренном порядке госпитализированы 49 (84,5%) больных, в плановом – 9 

(15,5%). Киста поджелудочной железы как осложнение возникла у 54 (93,2%) пациентов с 

острым и хроническим панкреатитом, у 4 (6,8%) – другие причины (эхинококкоз, травма). 

Клиническая картина характеризовалась появлением болей в надчревной области у 54 

(93,1%) пациентов. Также у больных отмечалось появление локального напряжения мышц 

передней брюшной стенки в верхних отделах живота (в 49 (84,5%) случаях), повышение 

температуры тела у 70,7% пациентов (n=41). Диспепсические явления (тошнота, рвота) 

наблюдались у 51,7% (n=30) больных, неустойчивый стул в 62% случаях (n=36). Асцит, как 

осложнение перенесенного ОДП, отмечался у 17 (29,3%) пациентов. 

По результатам УЗИ: кисты размером до 50 мм встречались у 15 (25,9%) пациентов, 

50-100 мм – у 32 (55,2%), свыше 100 мм – у 11 (19%). Единичные кисты наблюдались в 50 

(86,2%) случаях, множественные – в 8 (13,8%). Локализация кист в головке поджелудочной 

железы находились у 15 (25,9%) пациентов, в перешейке – 6 (10,3%), в теле – 26 (44,8%), в 

вирсунговом протоке – 4 (6,9%), в хвосте – 7 (12%). 

У 19% (n=11) пациентов осуществлялось минилапаротомное вскрытие и наружное 

дренирование Пункционное дренирование проводилось у 47 (81%) больных. В 70,7% случаев 

(у 41 пациента) доступ осуществлялся справа от срединной линии на 3 см и выше пупка на 6 

см. Данные процедуры позволяют добиться выздоровления пациентов.  

Выводы. Распространенность кист ПЖ увеличивается. Чаще страдают мужчины 

трудоспособного возраста, что связано с ростом заболеваемости острыми и хроническими 

панкреатитами различной этиологии. У 81% (n=47) больных проводился чрескожный 

пункционный метод и чрескожное дренирование патологических жидкостных образований 

под контролем ультразвукового исследования, который является эффективным методом 

лечения.  

  

Беридзе Р. М. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Гомельский государственный медицинский университет 

г. Гомель, Республика Беларусь 

кафедра травматологии, ортопедии, ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии 

зав. кафедрой – д. мед. н., доц. Ю. М. Чернякова 

науч. руководитель – ассист. И. М. Абед 

  

Введение. Переломы проксимального отдела бедра составляют 4-17% в структуре травм 

опорно-двигательного аппарата. Наиболее актуальными и значимыми среди них являются 

переломы шейки бедра (ПШБ), которые, как правило, встречаются у лиц пожилого и 

старческого возрастов. 

Цель. Изучить историю лечения переломов шейки бедренной кости и сравнить их с 

современными подходами в зависимости от возрастной категории пациентов. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили данные 

статистической отчетности Министерства Здравоохранения Республики Беларусь, протоколы 

лечения переломов шейки бедренной кости, а также публикации, содержащие информацию 

об эволюции тактики лечения данной патологии. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Самым первым способом лечения пациентов с 

ПШБ являлось наложение гипсовой повязки по Уитмену (необходимость иммобилизации 

составляла не менее 7-8 месяцев). Пациентам, состояние которых не позволяло проводить 

настолько длительную иммобилизацию, производилось формирование ложного сустава 

шейки. Данный подход консервативного лечения ПШБ используется и сейчас. 

Консервативное лечение ПШБ в 40-70% случаев является неблагоприятным в связи с 

развитием осложнений. Самым эффективным методом профилактики вероятности 

осложнений является максимально ранняя вертикализация и активизация пациента, что 

достигается оперативным лечением. 

В начале XX века Smith-Peterson сообщил о применении при лечении ПШБ 

трехлопастного гвоздя, выполненного из нержавеющей стали. Таким образом, было 

положено начало оперативному способу лечения. Оперативный остеосинтез повышал 

точность репозиции и создавал стабильную фиксацию отломков. Частым осложнением 

данной операции было несращение перелома шейки бедренной кости (20-40%). Осложнения 

привели к формированию двух направлений: первое – использование систем 

эндопротезирования, второе – применение управляемого чрескостного остеосинтеза, 

разработанного под руководством Г.А. Илизарова. В современной практике у молодых 

пациентов предпочтение отдают остеосинтезу, в лечении пациентов 60 лет и старше с ПШБ 

предпочтение отдается эндопротезированию сустава. 

Выводы. Таким образом, в эволюции лечения переломов шейки бедра отчетливо 

прослеживаются следующие направления: первое – переход от консервативного метода к 

оперативному; второе – снижение травматичности приемов хирургического воздействия и 

используемых технических средств остеосинтеза; третье – сокращение сроков лечения и 

функциональной реабилитации.   

 

Беридзе Р. М. 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: БЫТЬ РЯДОМ С ПАЦИЕНТОМ ДО КОНЦА 

Гомельский государственный медицинский университет 

г. Гомель, Республика Беларусь 

кафедра онкологии 

зав. кафедрой – к. мед. н., доц. И. В. Михайлов 

науч. руководитель – к. мед. н., доц. И. В. Михайлов 

 

Введение. Последние недели и дни терминального больного всегда сопровождаются 

тяжелыми физическими страданиями и мучительным страхом смерти. В этот период на 

первое место наряду с паллиативными лечебными мероприятиями, позволяющими хотя бы 

на непродолжительный период улучшить качество жизни человека, выступает 

симптоматическое лечение болевого синдрома и необходимость борьбы с суицидальной 

настроенностью пациента. 

Цель: изучить возникновение, основные принципы и современные методы паллиативной 

помощи терминальным пациентам. 

Результаты и их обсуждение. Термин «паллиативный» происходит от латинского «pallium», 

что означает «плащ» или «маска». Это значение определяет то, чем, по существу, и является 

данная помощь – «сглаживает», «скрывает» проявления неизлечимой болезни. 

Тема отношения врача к умирающему больному проходит через всю историю медицины. 

Врачебный обычай не учитывать в своей практике проблемы умирающих больных 

господствовал до Нового времени, поэтому помощь таким людям была делом монастырей, 

где и возникли первые хосписы. 

Паллиативная помощь базируется на следующих постулатах: 

1. Автономия и достоинство пациента; 
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2. Постоянное взаимодействие с пациентом и его ближайшими родственниками; 

3. Непрерывность оказания помощи; 

4. Доброжелательное общение; 

5. Оказание помощи врачам различных специальностей; 

6. Поддержка членов семьи больного. 

         Существуют многообразные формы оказания паллиативной помощи: помощь на дому 

и в стационаре. Стационарными учреждениями являются хосписы, отделения (палаты) 

паллиативной помощи, расположенные в структуре больниц любого уровня, онкологических 

диспансеров и т.д. 

Вывод. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что целью профессиональной 

деятельности медицинских работников в паллиативной медицине является такой результат 

деятельности, когда смерть пациента может быть определена, как «достойная». 

Паллиативная медицина объединяет психологические, социальные и духовные аспекты 

заботы о пациенте, чтобы он смог, в конечном счете, принять факт будущего ухода и 

примириться с ним. Принцип общения медицинских работников с терминальными больными 

может быть образно определен как «диалектика надежды». Стремление поддерживать 

надежду терминального больного – самая сильная сторона тех медиков, которые, не сообщая 

подлинной медицинской информации своим пациентам о состоянии их здоровья, защищают 

их от жестокой правды. Поэтому внимание к данной теме в современных условиях – не 

только дань времени, но и насущная проблема, стоящая перед медициной ХХI века.  

  

Гончарова Л. В., Суфранович В. В. 

СОВРЕМЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ГОМЕЛЯ К ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОТИВ ГРИППА 

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

кафедра инфекционных болезней 

зав. кафедры – д. мед. н., доц. Е. Л. Красавцев 

науч. руководитель – д. мед. н., доц. Е. Л. Красавцев 

 

В течение долгого времени грипп остается одной из самых актуальных медицинских и 

социально-экономических проблем. Вакцинация является наиболее эффективной мерой 

профилактики тяжелых осложнений гриппа. По оценкам ЕРБ ВОЗ и его партнеров, от 

респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, в Европейском регионе ВОЗ 

ежегодно умирает более 44 тыс.человек, а в масштабах мира число таких случаев смерти 

доходит до 650 тыс. 

Цель данного исследования – провести анализ отношения населения г.Гомеля к вакцинации 

против гриппа. 

Материалы и методы исследования. Проведено анонимное анкетирование 240 человек. 

Использовался составленный нами тест-опросник, содержащий 21 вопрос закрытого типа. 

По результатам анкетирования было выявлено, что в целом 46,3% людей имеют 

неоднозначное мнение относительно вакцинации против гриппа, 45,8% – положительно 

относятся к вакцинации и 7,9% высказались отрицательно.  

В качестве причины отказа от вакцинации против гриппа преобладает 

неэффективность данного типа профилактики по мнению 32% респондентов. Далее следует 

страх побочных реакций, его указали 15,8% населения, при этом только 7,5%  утверждают, 

что сталкивались с данными реакциями в виде повышения температуры, заболевания 

гриппом, общей слабости. 5,8% опрошенных имеют медицинские противопоказания к 

вакцинации, 5% - не знают, куда обратиться для вакцинирования, 0,8% - не вакцинируются 

по религиозным причинам, 5,4% - не желают вакцинироваться по иным причинам. 
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Информацию о возможности вакцинирования данные респонденты получали из 

следующих источников: 65% - от медицинских работников, 6,2% - из газет/журналов, 11,3% - 

Интернет-ресурсы, 14,2% - от знакомых/родственников, 0,8% - никогда ранее не слышали о 

данной вакцинации, 2,5% - из других источников (на работе, в школе, телевидение). 

Среди причин, по которым участники анкетирования приняли решение вакцинироваться, 

были следующие: вакцинировались всю жизнь – 25%, по приглашению медработников – 

30,8%, по рекомендации друзей/родственников – 13,3%, после эпидемии 2009 г. – 2,9%, по 

иным причинам – 0,8%. 27,5% опрошенных указали, что никогда не вакцинировались. 

Однако 92% были  информированы  медработниками о данной возможности хотя бы раз в 

жизни. 90,8% отметили, что ежегодно получают данную информацию на месте 

работы/учебы. 

Выводы. Среди опрошенного населения 174 человека (72,5%) ежегодно вакцинируются 

против гриппа. Большая часть населения имеет неоднозначное отношение к вакцинации. В 

качестве причин отказа от вакцинации превалирует мнение о неэффективности данного типа 

профилактики. В связи с этим, необходимо больше информировать население в учебных 

заведениях и на местах работы.  

  

Гончарова Л. В. 

АНАЛИЗ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗОННОЙ ТЕРАПИИ, ПРОВОДИМОЙ В 

ПЕРВЫЕ СУТКИ ПРИ КРОВОПОТЕРЯХ 

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии 

зав. кафедры – д. мед. н., доц. Ю. М. Чернякова 

науч. руководитель – к. мед. н., доц. Т. В. Лызикова 

  

Актуальность. Своевременная и качественная инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) 

— важная задача в комплексном лечении критического состояния, связанного с 

кровопотерей. 

Цель данного исследования – оценить степень кровопотери, провести сравнительный 

анализ лабораторных показателей, а также оценить качественный и количественный состав 

ИТТ, проводимой в первые сутки у пациентов с различной степенью кровопотери. 

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование, в ходе 

которого были проанализированы истории болезней 56 пациентов с различной степенью 

кровопотери. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета 

«MS Excel 2010», результаты считались значимыми при уровне статистической ошибки (р) 

менее 0,05. Степень кровопотери оценивалась по шоковому индексу Альговера (ИШ). Все 

пациенты были разделены на 4 группы. В 1 группу вошли пациенты с ИШ менее 0,8 (n=26); 

во 2 группе ИШ составил 0,81 – 1,00 (n=13); в 3 группе ИШ – 1,01 – 1,30 (n=10); в 4 группе 

ИШ более 1,30 (n =7). Существует корреляция между показателями красной крови и ИШ. 

Так, наблюдается уменьшение данных показателей при увеличении ИШ (число эритроцитов 

в 1 – 4 группах равно соответственно: 3,11*1012/л, 2,90*1012/л, 2,23*1012/л и 1,92*1012/л; 

количество гемоглобина: 99 г/л, 91 г/л, 72 г/л и 67 г/л; гематокрит: 0,30, 0,28, 0,23 и 0,20; 

уровень тромбоцитов: 188*109/л, 147*109/л, 132*109/л и 130*109/л; концентрация лактата: 2,2 

ммоль/л, 4,3 ммоль/л, 4,7 ммоль/л, 7,7 ммоль/л). 

Объем ИТТ, проводимой в первые сутки, зависел от тяжести кровопотери: в 1 группе 

средний объем ИТТ составил 1900 мл, во 2 – 2154 мл, в 3 – 2475 мл, в 4 – 2812 мл. У 

пациентов 1 группы в ИТТ преобладают искусственные кровезаменители (кристаллоиды и 

коллоиды), их отношение к компонентам крови 1:0,8; в остальных группах в ИТТ 

превалируют компоненты крови, соотношение объемов инфузий и трансфузий составило во 
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2 группе – 1:1,4; в 3 группе – 1:2,1; в 4 группе – 1:2,7. Назначение криопреципитата было 

обусловлено показателями коагулограммы. 

В результате проведенной ИТТ показатели ОАК имеют тенденцию к увеличению, 

концентрация лактата снизилась (p менее 0,05). 

Выводы. Объем и состав ИТТ, проводимой в первые сутки, определяется степенью 

кровопотери: с ее повышением увеличивается общий объем ИТТ в целом и нарастает доля 

компонентов крови с уменьшением доли искусственных кровезаменителей. При ухудшении 

показателей коагулограммы в состав ИТТ добавлялся  криопреципитат. Тромбоцитарная 

масса не применялась ни в одном из анализируемых случаев, несмотря на то, что у 5 

пациентов уровень тромбоцитов был менее 70*109/л, а у одного – 34*109/л.  

 

Ефименко А. Н, Пикуза М. В 

БРОНХОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ 

Гомельский государственный медицинский университет 

г. Гомель, Республика Беларусь 

кафедра педиатрии 

зав. кафедрой – к. мед. н., доц. А. И. Зарянкина 

науч. руководитель – к. мед. н., доц. А. И. Зарянкина 

  

Актуальность. Бронхоскопия – эндоскопический метод непосредственного осмотра и 

оценки состояния слизистых трахеобронхиального дерева при помощи бронхофиброскопа 

или жесткого дыхательного бронхоскопа, оснащенного осветительной лампой и фото-

видеокамерой, а также манипуляторами для проведения биопсии и удаления инородных тел, 

и в некоторых случаях для проведения ряда лечебных мероприятий. Это современное 

оборудование обеспечивает точность исследования свыше 97%, что делает его незаменимым 

при диагностике различных патологий органов дыхательной системы. 

Цель. Изучить значение метода бронхоскопии в диагностике и лечении пневмоний у детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 67 медицинских карт 

стационарного пациента с диагнозом пневмония за период с 01.01.2019 г.- 01.07.2019 г. 

Результаты исследования. У детей с пневмониями при проведении бронхоскопии чаще 

диагностируется катаральный эндобронхит (54 ребенка, 80,6%), гнойный эндобронхит 

выявлен у 15 (19,4%) детей. Средний возраст детей с катаральным эндобронхитом составил 

5,58 лет, с гнойным эндобронхитом – 4,51. Бронхоскопия в плановом порядке была 

выполнена 58 (86,6%) детям, из них катаральный бронхит был диагностирован у 47 (81%) 

пациентов, гнойный эндобронхит – у 11 (19%). Экстренная бронхоскопия проведена 9 

(13,4%) детям, из них катаральный бронхит выявлен у 5 (55,6%) пациентов, гнойный – у 4 

(44,4%). Жесткая бронхоскопия была выполнена 14 (20,9%) пациентам. Ригидная 

бронхоскопия проводилась 53 (79,1%). Всем детям бронхоскопия выполнялась с 

применением наркоза или местной анестезии. Под эндотрахеальным наркозом бронхоскопия 

проводилась 34 (65,4%) детям, под местной анестезией – 14 (20,9%), под масочным наркозом 

– 10 (1,5%), с применением комбинированного наркоза – 8 (11,9%), внутривенный наркоз 

был использован 1 (1,5%) ребенку. Бронхоскопия с диагностической целью выполнена 21 

(31,3%) ребенку, у 18 (85,7%) из которых диагностирован катаральный бронхит, у 3(14,3%) – 

гнойный бронхит. С лечебно-диагностической целью – 46 (68,7%) детям, у 34 (73,9%) 

выявлен катаральный бронхит, у 12 (26,1%) – гнойный бронхит. В ходе работы было 

выявлено, что предшествующая бронхоскопии рентгенограмма органов грудной клетки была 

выполнена 31 (46,3%) ребенку. Из приемного отделения на бронхоскопию был направлен 

только 1 (1,5%) ребенок, 66 (98,5%) детей были направлены из отделений респираторной 

патологии. 
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Выводы. В результате работы выявлено, что у детей с пневмониями чаще диагностируется 

катаральный бронхит. Для диагностики патологических состояний в легких чаще 

используется ригидная бронхоскопия под эндотрахеальным наркозом. В большинстве 

случаев бронхоскопия проводится с лечебно-диагностической целью.   

 

Захарова Е. Д. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА 

У ДЕТЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гомельский государственный медицинский университет 

г. Гомель, Беларусь 

кафедра педиатрии 

зав. кафедрой – к. мед. н., доц. А. И. Зарянкина 

научный руководитель – к. мед. н., доц. А. А. Козловский 

  

Актуальность. Геморрагический васкулит относится к системным иммунокомплексным 

заболеваниям с преимущественным поражением микроциркуляторного русла и занимает по 

частоте первое место среди системных васкулитов. Заболевание может возникать в любом 

возрасте, но чаще у детей и подростков. Многообразие клинических проявлений (кожные 

высыпания, артрит, артралгия, боли в животе и др.) в дебюте заболевания приводит к тому, 

что первично пациент нередко обращается к специалистам разного профиля (хирург, 

дерматолог, участковый педиатр, нефролог, невролог и др.). Поэтому, к сожалению, 

диагностика геморрагического васкулита не всегда бывает своевременной, а отсрочка 

адекватной терапии способствует возникновению осложнений, ухудшая прогноз. 

Несмотря на то что геморрагический васкулит известен врачам более 150 лет, до сих пор 

имеется много недостаточно изученных вопросов по этиологии, особенностям клинико-

лабораторных и инструментальных методов исследования, разработке эффективной терапии, 

что и определяет актуальность темы исследования. 

Цель исследования. Определить этиологические факторы развития и клинико-лабораторные 

особенности геморрагического васкулита у детей, проживающих в Гомельской области. 

Материалы и методы. Проанализировано 28 историй болезни пациентов от 2 до 17 лет, 

госпитализированных в гематологическое отделение ГУ «Республиканский научно-

практический центр радиационной медицины и экологии человека» в 2018 году. 

Результаты исследования. Среди обследованных пациентов было 8 девочек (28,6 %) и 20 

мальчиков (71,4 %). Средний возраст составлял 7,71 ± 0,84 лет (мальчиков – 7,45 ± 1,23 лет, 

девочек – 8,38 ± 1,59 лет (р > 0,05)). Этиологическую причину заболевания удалось 

установить в 10 случаях (35,7 %). Серологические исследования на антитела к вирусу 

Эпштейн-Барр (IgM, Ig G к VCA и IgG к NA-1) позволили выявить причину геморрагического 

васкулита в 60,0 % случаев. Золотистый стафилококк был выявлен в 20,0 % случаев, 

ассоциация грамотрицательной флоры и Candida albicans – по 10,0 % случаев. Кожная 

форма геморрагического васкулита в 1,5 раза чаще диагностировалась у девочек, чем у 

мальчиков (37,5 % и 25,0 % соответственно; p < 0,05). У мальчиков наиболее часто 

встречалась кожно-суставная (60,0 %), кожная и кожно-суставно-абдоминальная формы (по 

15,0 %). 

Выводы. Таким образом, геморрагический диатез чаще встречается у мальчиков. Наиболее 

часто заболевание провоцирует инфекция Эпштейна-Барр. Наиболее распространенной 

формой заболевания у мальчиков является смешанная, у девочек – кожная.    
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Изуит А. А. 

ИЗМЕНЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ 

ПЕЧЕНИ 

Витебский государственный ордена Дружбы и народов медицинский университет, 

 г.Витебск, Республика Беларусь 

кафедра пропедевтики внутренних болезней 

зав.кафедры - д. мед. н., проф. Г. И. Юпатов 

науч. руководитель – асист. В. А. Прищепенко  

 

Актуальность. Цирроз печени - необратимое заболевание, которое способствует развитию 

патологий других сиситем. Многими учеными изучаются функциональные нарушения со 

стороны сердечно - сосудистой системы. Для исследования сердечно - сосудистой системы 

применяются ортостатические реакции. Результаты ортостатических реакций позволяют 

определить функциональное состояние сердечно - сосудистой системы, выявление скрытых 

нарушений механизмов регуляции рефлекторных реакций. Данные реакции отражают 

адекватность нейрогуморальных механизмов регуляции кровообращения. Исходя из 

вышесказанного нами предложено изучить и проследить изменения по результатам 

ортостатических реакций 

Цель исследования. Выявить функциональные изменения со стороны сердечно - сосудистой 

системы у пациентов с циррозом печени, на основании данных ортостатических реакций. 

Материал и методы исследования.  Данное исследование проводилось на базе 

гастроэнтерологического отделения УЗ «Витебский областной специализированный центр». 

 Группу по оценке результатов ортостатических реакций составили 10 пациентов с циррозом 

печени, 5 мужчин и  5 женщин в возрасте 50,97,9 лет. Ортостатическая проба  проводилась в 

хорошо освещенном помещении, при отсутствии шума. Во время пробы осуществлялась 

регистрация артериального давления по методу Короткого ручным тонометром. Оценивалось 

систолическое артериальное давление (САД), а также диастолическое артериальное давление 

(ДАД) в положении “стоя” и “лежа”. Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью пакета программ «Statistica» (Version 10, StatSoftInc., США, лицензия 

№STAФ999K347156W). В связи с непараметрическим распределением данных для оценки 

достоверности различий использовался критерий Вилкоксона. 

Результаты исследования. 

 - Среднее значение систолического артериального давления Ме [25%-75%] составили: САД 

стоя, мм рт. ст. - 117,9; 120,0 [100,0-130,0]; САД лежа, мм рт. ст. - 125,5; 120,0 [120,0-139,5]; 

(р=0,041). 

 - Среднее значение диастолического артериального давления Ме [25%-75%] составили: ДАД 

стоя, мм рт. ст. - 78,1; 80,0 [61,25-90,0]; ДАД лежа, мм рт. ст. - 84,8; 90,0[70,0-96,0]; (р=0,024). 

   - Среди ортостатических реакций наблюдается снижение систолического артериального 

давления в среднем на 8 мм рт. ст.  и диастолического артериального давления в среднем на 7 

мм. рт. ст. Ад систолическое стоя статистически значимо меньше, чем АД систолическое 

лежа (р=0,041), АД диастолическое стоя ниже, чем лежа (p=0,024). 

Вывод. У пациентов с циррозом печени были выявлены функциональные нарушения 

сердечно-сосудистой системы: отмечено снижение систолического (р=0,041) и 

диастолического (р=0,024) артериального давления.  

 

Кирилюк А. А. 

АНАЛИЗ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2-

ДИФЕНИЛПИРАЗОЛИДИН-3,5-ДИОНА 

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 

г. Минск, Республика Беларусь 
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Актуальность. В настоящее время актуальным является поиск новых соединений, 

обладающих антимикробной или противоопухолевой активностью, в т.ч. исследование и 

изучение уже синтезированных веществ, что позволит получить новую информацию о 

фармакофорах и структурных элементах веществ, обуславливающих активностью. 

Использование производных 1,2-дифенилпиразолидин-3,5-диона (далее – ДФП) в синтезе 

химических соединений стало широко применяться в начале 20 века. Так фенилбутазон был 

синтезирован в 1949 г. (пик разработки нестероидных противовоспалительных средств 

(НПВС) пришелся на 70-е). К концу 80-ых было синтезировано более 200 модификаций 

фенилбутазона с целью получения новых НПВС (фенилбутазон, мофебутазон, 

оксифенбутазон, клофезон, кебузон). Производные ДФП переживают новый виток 

популярности, т.к. изучается их активность в отношении раковых клеток, микроорганизмов и 

вирусов. 

Цель. Проанализировать фармакологическую активность производных ДФП. 

Материалы и методы. Материалами исследования являлись научные публикации, 

информационные базы данных (drugbank.ca, PubChem, MeSH, PubMed и др.). Методами 

являлись контент-анализ и сравнения данных. 

Результаты исследования. Анализ 160 соединений производных ДФП показал наличие у 35 

соединений фармакологической активности. Их них 11 соединений обладают свойствами 

НПВС. Удаление –С4Н9 приводит к потере активности, ее модификация кето-группой и –СН3 

повышает токсичность, а замена –С4Н9 на илиден группу повышает активность соединений. 

Удаление или гидроксилирование –С6Н6 снижает активность и повышает токсичность 

соединений. У 4 веществ обнаружена противоопухолевая активность. Так замещение 2 кето- 

на тио-группы в фенилбутазоне, замена –С4Н9 на –С3Н7 (или –СОН и замена кето-группы на 

–СН3) приводит к появлению противоопухолевой активности. Еще 9 соединений обладают 

противомикробным действием (E. coli, Str. pneumoniae, E. faecium, S. aureus). Это 

обусловлено удалением –С4Н9 или заменой на бензил (фенилпропил, этилбутил, 2-

диэтиламиноэтил) с одновременным п- или м-галогенированием (Сl, F) –С6Н6. Некоторые 

производные ДФП обладают противоподагрической (сульфинпиразон) и гипогликемической 

активностью (наличие в п-положении бензольных колец сульфамидо-групп), ингибируют 

рецепторы витамина D (п-гидроксилирование одного –С6Н6 и наличие –(S)С4Н9, включение 

Br в 4-е положение ДФП), ингибируют агрегацию тромбоцитов (бензопиразон) и PGH-

синтазу (модификация –С4Н9). Другие соединения обладают сродством к рецепторам 

каннабиноидов, ингибируют субъединицу интегрина человека или проявляют 

антиконвульсантивный эффект. Для них характерна модификация ДФП: замена одного из 

атомов N на C или замещение в 4-ом положении C на N. 

Выводы. Изучение производных 1,2-дифенилпиразолидин-3,5-диона в качестве соединений 

с противоопухолевой и противомикробной активностью является приоритетным 

направлением химии.  

 

Козловский А.А. (мл.), Козловская Е.О. 
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кафедра педиатрии 

зав. кафедрой – к. мед. н., доц. А.И. Зарянкина 
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Актуальность. Врожденные пороки и малые аномалии развития почек и половых органов у 

детей постоянно привлекают все большее внимание ученых, поскольку являются 

определяющими факторами формирования вторичной патологии органов мочевой системы 

(ОМС), часто приводящей к инвалидности и ранней детской смертности. Распространенность 

врожденной патологии мочеполовой системы составляет 0,5–7,5 случаев на 1000 

новорожденных. Высокая распространенность отражает медико-социальное значение 

проблемы и определяет необходимость разработки профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий, обеспечивающих восстановление соматического и 

социального статуса детей. 

Цель исследования. Определить частоту и структуру врожденных аномалий развития ОМС 

у детей, проживающих в Гомельской области. 

Материалы и методы. Проанализировано 100 историй развития детей в возрасте от 1 до 17 

лет, наблюдающихся в кабинете нефролога поликлинического отделения учреждения 

«Гомельская областная детская клиническая больница» (Беларусь). 

Результаты исследования. Среди обследованных детей было 37 мальчиков (37,0 %) и 63 

девочки (63,0 %). Средний возраст пациентов составлял 6,39 ± 0,32 лет (мальчики – 4,57 ± 

0,62 лет, девочки – 7,46 ± 0,40 лет; р < 0,00016). Установлен высокий удельный вес 

врожденных аномалий развития ОМС у детей и подростков – 51 случай (26 девочек (41,3 %) 

и 25 мальчиков (70,3 %); р < 0,05). В структуре врожденных пороков развития 

превалировали: пиелоэктазия – у 23 пациентов (45,1 %), гидронефротическая трансформация 

почки – у 7 пациентов (13,7 %) и удвоение почки – у 9 обследованных (17,7 %). Значительно 

реже диагностировались: гипоплазия почек – у 5 детей (9,8 %), каликоэктазия, 

дистопия/эктопия почек, нефроптоз, викарная гиперплазия почки – по 4 пациента (по 7,8 %), 

дисплазия почек, синдром Фролея, агенезия почки – по 3 ребенка (по 5,9 %). Множественные 

аномалии развития ОМС диагностированы у 14 детей (27,5%). 

Выводы. 1. У детей и подростков с заболеваниями ОМС, проживающих в Гомельской 

области, врожденные аномалии развития данной системы встречаются с высокой частотой. 

2. Врожденные аномалии развития ОМС достоверно чаще встречаются у мальчиков. 

3. В структуре врожденных аномалий развития ОМС превалируют пиелоэктазия, 

гидронефротическая трансформация почки и удвоение почек. 

4. Высокая частота врожденных аномалий развития ОМС среди детей и подростков 

Гомельской области диктует необходимость проведения массового ультразвукового 

скрининга новорожденных для раннего выявления различной патологии и активного 

диспансерного наблюдения за пациентами.  

 

Котович А. В., Поздняков Д. С. 

ТРАСТУЗУМАБ: НА ХИМИОТЕРАПИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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кафедра фармакологии 

зав. кафедры – д. мед. н., проф. Н. А. Бизунок 

науч. руководитель – к. мед. н., доц. А. В. Волчек 

  

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) является одним из наиболее распространенных 

злокачественных новообразований у женщин в мире, и поэтому возникает вопрос об 

эффективном лечении данного типа опухолей. В клетках нормальной молочной железы 

присутствует несколько рецепторов Her-2, отвечающих за пролиферацию клеток, а в раковых 

клетках  их намного больше. Трастузумаб – это гуманизированные моноклональные 

антитела, которые избирательно связываются с рецептором Her-2 и тормозят рост и деление 

злокачественных клеток, а также вызывают мобилизацию иммунных клеток на воздействие и 
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уничтожение опухолевых клеток путем антителозависимой клеточно-опосредованной 

цитотоксичности (Ермаков Н.Б., Путырский Л.А., 2012). 

Цель. Оценить эффективность комбинированной химиотерапии РМЖ  

циклофосфамид+доксорубицин (AC) при добавлении моноклональных антител трастузумаб 

(АСT-Mab®). 

Материалы и методы. Были изучены истории болезней (n=160) тематических стационарных 

пациентов учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический 

диспансер»: листы назначений, выписные эпикризы; проанализированы результаты 

консилиумов клинических фармакологов. 

Результаты исследования. Был проведён ретроспективный анализ результатов 

химиотерапии РМЖ двух групп пациентов. Первая группа, которая была контрольной, 

получала  химиотерапию только по схеме циклофосфамид + доксорубицин (АС) 

(циклофосфамид – 150 мг/м2, доксорубицин 90 мл/м2). Второй группе дополнительно 

назначали трастузумаб (АСТ-Mab) в дозировке 350 мл/м2. Результаты общих анализов крови, 

коагулограмм и биохимических анализов крови показали, что препарат оказывал влияние на 

процессы коагуляции. У второй группы пациентов, по сравнению с первой, был более 

высокий уровень тромбоцитов и более низкий уровень тромбопластина, что препятствовало 

метастазированию. 

 Оценка результатов цитологического и морфологического исследований показала 

наиболее быстрое и стабильное снижение размера и объёма опухоли при использовании  

ACT-Mab. При применении стандартной схемы АС положительная динамика со второго 

курса наблюдалась только у 30% пациентов контрольной группы, в то время как пациенты, 

принимавшие дополнительно трастузумаб, имели положительную динамику со второго курса 

в 63% случаев. Однако в группе, которая получала схему химиотерапии ACT-Mab, были 

отмечены  снижение уровня гемоглобина ниже 120 г/л и выраженная лейкоцитопения. 

Выводы. Дополнительное введение в схему лечения циклофосфамид+доксорубицин (АС) 

моноклональных антител трастузумаб приводит к повышению эффективности лечения РМЖ 

(по критерию снижения объёма опухоли) и к снижению метастазирования. Проявления 

органной токсичности при использовании схемы ACT-Mab не были зафиксированы.  

 

Котович А. В., Суяров П. В. 
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ПРОГРЕССИРОВАНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Белорусский государственный медицинский университет 

г. Минск, Беларусь 

кафедра патологической физиологии 

зав. кафедры – д. мед. н., проф. Ф. И. Висмонт 

науч. руководитель – к. биол. н., доц. С. А. Жадан 

  

Актуальность. За последние несколько десятилетий достижения в области 

фундаментальных и клинических наук привели к признанию участия системы гемостаза в 

росте и распространении различных видов рака молочной железы (РМЖ). Составные части 

системы гемостаза (коагулянтная, прокоагулянтная и антикоагулянтная) участвуют в 

различных стадиях прогрессирования рака. 

Цель. Проанализировать качественные, количественные характеристики компонентов 

системы гемостаза на различных стадиях рака молочной железы (I, II, III, IV стадии). 

Материалы и методы. 200 медицинских карт стационарных пациентов учреждения 

здравоохранения «Минский городской клинический онкологический диспансер»: общие 

анализы крови (ОАК), показатели морфологических, биохимических и инструментальных  
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исследований и выписных эпикризов. Было проведено ретроспективное исследование по 

оценке показателей гемостазиограмм и ОАК. 

Результаты исследования. Клинические данные (n=200) в ОАК позволяют судить о том, что 

при I стадии РМЖ нет существенных изменений со стороны коагулограмм.  Разница, по 

сравнению с нормой, в таких показателях как активированное частичное тромбопластинове 

время (27±3 сек) и тромбиновое время (13±2 сек), не наблюдалась. 

  При II стадии наблюдался небольшой подъём числа тромбоцитов (300±27*1012/л). 

Основным признаком этой стадии является нарастание фибриногена (18±3 мкмоль/л) в крови 

на фоне не изменяющегося тромбинового времени (12±2 сек). 

 При выраженном неопластическом процессе (III - IV стадия) количество тромбоцитов 

резко снижается, вплоть до тромбоцитопении (136±24*1012/л). Уровень фибриногена падает 

(10,7±2 мкмоль/л), и уменьшается тромбиновое (8,6±1,9 сек) и протромбиновое время. Время 

свертывания крови на IV стадии (4,4±0,5 мин) короче по сравнению с II- III стадиями (5±1 

мин) на 15%. 

Выводы. Распространённость злокачественного процесса при РМЖ сопровождается 

изменениями в системе гемостаза. Собственные данные исследования свидетельствуют об 

активации гемокоагуляции, снижении антикоагулянтной активности, внутрисосудистом 

свертывании крови, торможении фибринолиза на II-IV стадиях. Наиболее выраженные 

изменения характерны для IV стадии заболевания. Прогрессирование злокачественного 

процесса сопровождается увеличением тромбинового времени и уровня фибриногена в 

плазме крови, развитием гипокоагуляционного сдвига. Полученные нами результаты 

свидетельствуют об опасности возникновения тромбогеморрагических осложнений у 

большинства пациентов, прооперированных по причине РМЖ. 

 

Кривонос И.Н., Капаева О.С. 

МЛАДЕНЧЕСКИЕ КОЛИКИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Гомельский государственный медицинский университет 

г. Гомель, Беларусь 

кафедра педиатрии 

зав. кафедрой – к.мед.н., доц. А. И. Зарянкина 

науч. руководитель – к.мед.н., доц. А. А. Козловский 

 

Актуальность. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) занимают 

центральное место в структуре патологии органов пищеварения у детей первого года жизни. 

Одним из проявлений функциональных нарушений являются младенческие колики, которые 

могут быть как самостоятельным состоянием и возникать у практически здорового ребенка, 

так и относиться к числу симптомов заболеваний ЖКТ разной этиологии. Младенческие 

колики представляют собой распространенную проблему и становятся причиной 

повышенной тревожности родителей. При лечении колик эффективен комплексный подход, 

который включает в себя своевременное установление и устранение причины данного 

состояния, правильную организацию питания ребенка и кормящей матери и рациональное 

использование медикаментозной терапии (препаратов, уменьшающих газообразование). 

Цель исследования. Изучить распространенность младенческих кишечных колик у детей 

первого года жизни и выявить факторы риска их развития. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 95 матерей, находившихся с детьми 

первого года жизни на лечении в инфекционном отделении №1 Гомельской областной 

детской клинической больницы.   

Результаты исследования. Функциональные расстройства ЖКТ были выявлены у 85 

пациентов (89,5 %). Младенческие колики диагностированы у 60 детей (63,2 %), при этом их 

частота почти не зависела от пола ребенка – 53,3 % у мальчиков и 46,7 % – у девочек. У 51 
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ребенка отмечались различные варианты функциональных расстройств: младенческая колика 

+ младенческая регургитация (43,3 %), младенческая колика + функциональный запор (11,7 

%), младенческая колика + функциональный запор + младенческая регургитация (30,0 %). 

Только у 15,0 % детей младенческие колики встречались изолированно от других 

расстройств. К факторам риска развития младенческих колик можно отнести следующее (в 

порядке убывания): токсикоз беременности у матери (58,3 %), заболевания матери во время 

беременности (48,3 %), антибактериальная терапия матери вовремя во время беременности 

и/или после родов (41,7 %), позднее прикладывание новорожденного к груди матери и 

перинатальное поражение центральной нервной системы (по 36,7 %), оперативное 

вмешательство во время родов (31,7 %), дисбактериоз кишечника и пищевая аллергия (по 

28,3 %), недоношенность (18,3 %), масса тела при рождении менее 3 кг (15,0 %) и др.                               

Выводы. Среди функциональных расстройств ЖКТ у детей раннего возраста преобладают 

младенческие колики, которые в большинстве случаев имеют сочетанный характер. К 

наиболее значимым факторам риска развития данной патологии относятся: токсикоз 

беременности у матери, заболевания матери во время беременности, прием 

антибактериальных препаратов, позднее прикладывание новорожденного к груди, 

перинатальное поражение центральной нервной системы.    

 

Лукьянченко А. Ю.  

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

ЗА 2018 ГОД ПО ДАННЫМ ОБУЗ «КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №6» 

Курский государственный медицинский университет 

г. Курск, Россия 

кафедра пропедевтики внутренних болезней 

зав. кафедрой – д. мед. н., проф. Е. Н.  Конопля 

науч. руководитель – д. мед. н., проф. Е. Н. Конопля 

 

Болезни органов дыхания являются одной из основных причин заболеваемости и 

смертности во все мире. Внебольничная пневмония (ВП) по-прежнему входит в число самых 

распространенных причин смерти во всем мире. В структуре смертности от болезней органов 

дыхания в Украине в 2017 году на долю пневмоний приходилось 49,9%; смертность в 2018 

году составила 21 на 100 тыс. населения [1]. Но официальные данные, по сравнению с 

действительностью, часто разнятся. 

Целью исследования является анализ заболеваемости внебольничной пневмонией за 

2018 год в пульмонологическом отделении ОБУЗ «Курская городская больница №6». 

Материалы и методы. В исследовании было использовано 386 историй болезни пациентов в 

возрасте от 21 до 89 лет (средний возраст 42±6 лет) с диагнозом внебольничная пневмония 

(сплошная выборка), находившихся на лечении в пульмонологическом отделении ОБУЗ 

«Курская городская больница №6» в период с января по декабрь 2018 года. Основными 

методами исследования при выполнении работы были статистический и аналитический. Для 

статистического анализа полученных результатов использовалась программы Microsoft Excel 

и Stastica 10.0. 

Результаты. Основной пик заболеваемости внебольничной пневмонией – март (10% от 

всех пациентов) и октябрь (9%), что связано со всеобщим снижением иммунитета в эти 

периоды времени у людей. 72% больных с диагнозом ВП были доставлены экстренно. 

В структуре заболеваний органов дыхания у пациентов пульмонологического 

отделения ОБУЗ «Курская городская больница №6» пневмония занимает 51-58%. Чаще 

внебольничной пневмонией заболевали лица мужского пола (58-60%). Курящие пациенты 

составили 33% от числа всех госпитализированных с ВП. Доля работающих пациентов, 

госпитализированных с диагнозом ВП, – 43%, что указывает на социально-экономическую 
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значимость внебольничной пневмонии. Немаловажно отметить, что лица БОМЖ, а также 

неработающие пациенты трудоспособного возраста составляли 22%. 

Результаты микробиологического исследования мокроты были получены в 53% случаев, у 

46% пациентов оно не проводилось совсем, что связано с отсутствием продуктивного кашля 

в период от момента поступления до начала антибиотикотерапии. Основными возбудителями 

ВП являлись Str. viridans (14,1%), грибы рода Candida (8,5%), Klebsiella pneumoniae (7,78%). 

Среди проанализированных историй болезни число летальных исходов составило 26 

случаев (6,7%). Средний возраст умерших пациентов 65,6±12,5 лет. Во всех случаях 

пневмонии были двусторонними полисегментарными или долевыми, а также 

односторонними тотальными с явлениями деструкции в ткани лёгкого. В 4 случаях имел 

место сепсис, сопровождаемый септическим шоком и полиорганной недостаточностью. 

Алкогольная болезнь как сопутствующая патология отмечалась в 10 случаях (38%), 

последствия обширного нарушения мозгового кровообращения – у 7 пациентов, 

онкопатология – у 5. Досуточная летальность составила 2,8% (11 пациентов). 

Внебольничная пневмония – острое заболевание, которое может привести к 

летальному исходу. Поэтому важно своевременно выявить симптомы, провести необходимое 

клиническое обследование и назначить соответствующее лечение, кроме того, проводить 

профилактические работы. 

 

Острожинский Я. А. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛОДЫЖЕЧНО-

ПЛЕЧЕВОГО ИНДЕКСА И ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ БИОХИМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА КРОВИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ С 

УЧЁТОМ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ 

Белорусский государственный медицинский университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

1-я кафедра внутренних болезней 

зав. кафедры – к. мед. н., доц. С. Е. Алексейчик 

науч. руководитель – к. мед. н., доц. С. С. Лемешевская 

  

Актуальность. Актуальность данного научно-практического исследования заключается в 

неизученности корреляции между отдельными компонентами биохимического анализа крови 

(БАК) и лодыжечно-плечевым индексом (ЛПИ), являющимся перспективным способом 

оценки состояния сердечно-сосудистой системы. 

Цель: вывить значимость взаимосвязи ЛПИ (или артериального давления на плече) и 

значений некоторых компонентов БАК в комплексной оценке сердечно-сосудистой 

деятельности с учётом клинико-лабораторных данных. 

Материал и методы. В одномоментное исследование включены пациенты 

кардиологического и хирургического отделений 3 городской клинической больницы имени 

Е.В. Клумова с различными формами ишемической болезни сердца, в том числе с 

различными сопутствующими заболеваниями. 

Проанализированы медицинские карты стационарных больных, изучены анамнестические 

данные, показатели БАК, определен ЛПИ с помощью автоматического тонометра по 

разработанной нами методике. 

Результаты и их обсуждение. ЛПИ определен у пациентов различных возрастных групп, 

пациенты сгруппированы с учетом гендерных различий, основной патологии и 

сопутствующих заболеваний. В ходе исследования отмечено изменение величины ЛПИ и 

отдельных компонентов БАК при различных степенях повышения АД. Так, выявлена 

зависимость количества кальция в крови и ЛПИ у пациентов кардиологического профиля с 
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заболеванием «ИБС, атеросклероз аорты, нед-ть МК с МР 2 ст.». На анализе 

экспериментальных данных были построены соответствующие графики.   

Графики иллюстрируют вариабельность ЛПИ у различных возрастных групп 

пациентов, что подтверждает возможность обширного применения данного метода. 

Статистическое усреднение (для качественной оценки) по МНК (методу наименьших 

квадратов) подтверждает увеличение ригидности и значительные нарушения 

периферического кровообращения с увеличением возраста. Были выбраны те компоненты 

БАК, которые играют важную роль в сердечно-сосудистой системе. Все графики однозначно 

иллюстрируют зависимость состояния сердечно-сосудистой системы от компонентов БАК. 

Так, повышенное содержание тромбоцитов ухудшает кровоток в системе и увеличивает шанс 

остановки кровообращения на каком-либо участке сердечно-сосудистой системы. 

Повышенное содержание кальция приводит к аритмии, фибрилляции сердца и кальцинозу 

сосудов, тем самым ухудшая динамичность и жесткость сосудов. 

Выводы: ЛПИ позволяет получить ценную дополнительную информацию при комплексной 

оценке состояния пациента с патологией сердечно-сосудистой системы, особенно при 

наличии сопутствующей патологии. Измерение ЛПИ и проведение БАК может быть 

использовано как скрининговый тест, предшествующий дорогостоящим 

специализированным диагностическим исследованиям, направленных на диагностику 

заболеваний периферических артерий. Также ЛПИ совместно с компонентами БАК может 

использоваться в оценке состояния сердечно-сосудистой системы при её различных 

заболеваниях и помогать в выборе необходимой стратегии лечения пациента.  

  

 Острожинский Я. А. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА АРХИМЕДА В КОРРЕЛЯЦИИ 

С ФОРМУЛАМИ ЛЮДВИГА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИИ ЛЁГКИХ 

Белорусский государственный медицинский университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

кафедра медицинской и биологической физики 

зав. кафедры – к.ф.-м.н., доц. М. В. Гольцев 

науч. руководитель – к.ф.-м.н., доц. О. Н. Белая 

  

Актуальность. Актуальность данного научно-практического исследования заключается в 

особой необходимости измерения и анализа жизненно важных показателей лёгких для 

оценки их нормального функционирования как отдельного органа и функционирования всего 

организма в целом. 

Цель: изучить физические основы и методы тестирования функции лёгких с помощью 

метода Архимеда, определить достоинства и недостатки метода Архимеда, выявить отличие 

или сходство между определением жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) у мужчин и женщин по 

формуле Людвига и методом Архимеда. 

Материал и методы. Для получения данных жизненно важных показателей лёгких и 

антропометрических данных к эксперименту привлекались студенты БГМУ и БГПУ им. М. 

Танка. Методика проведения эксперимента для определения ЖЕЛ методом Архимеда: 

1. Налить в ведро 4-5 л воды и отметить ее уровень карандашом. 

2. Вдохнуть максимально возможное количество воздуха, затем выдохнуть в шарик (шарик 

при этом должен быть предварительно хорошо раздут). 

3. Опустить надутый шарик в ведро и отметить изменение уровня воды. 

По объему количество вытесненной воды равно объему воздуха в шарике, согласно 

закону Архимеда, т.е. экспериментальное определение ЖЕЛ основано на явлении 

выталкивания погруженной в неё части тела (в данном случае – шарик целиком) водой. 

Данный объем выдохнутого воздуха соответствует ЖЕЛ и может быть определен по 
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специальной формуле. ЖЕЛфакт имеет приборно-вычислительную погрешность 7,93%. В 

качестве оборудования использовались: резиновый шарик, цилиндрическое ведро, линейка, 

карандаш. Сравнительная точность определения ЖЕЛ (в сравнении с формулами Людвига) 

составляла в среднем порядка 5–12%. 

Результаты и их обсуждение. Фактические и теоретические значения ЖЕЛ у большинства 

испытуемых практически совпадают с учетом погрешности. Для качественной оценки 

влияния курения на функциональное состояние респираторной системы человека было 

введено понятие реактивности (REACT). На графиках зависимости ЖЕЛ от 

антропометрических данных REACT представляет собой тангенциальную составляющую 

аппроксимированной кривой зависимости, которая может меняться в зависимости от 

возраста и фактора курения. REACT позволяет оценить влияние фактора курения на РСО в 

зависимости от возраста и роста человека. Снижение ЖЕЛ у курильщиков по сравнению с 

некурящими объясняется уменьшением эффективного объема дыхания, которое напрямую 

зависит от суммарного объема альвеол. Выдвинуто предположение, что смолы, 

содержащиеся в табачном дыме, откладываются на стенках альвеол, связывают сурфактант и 

блокируют его функцию, заключающуюся в предотвращении слипания стенок альвеол при 

выходе воздуха из них. 

Выводы: Предложенный метод определения ЖЕЛ методом Архимеда по своим 

физиологическим основам согласуется с клиническим методом определения ЖЕЛ и 

позволяет получить достоверные результаты. Отклонения фактических значений ЖЕЛ от 

теоретически рассчитанных напрямую зависят от состояния дыхательной системы и 

являются следствием табачной зависимости.   

 

Резбаева Д. А., Жданов Р. Р., Стеньшина О. А. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕПАРАТАМИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Оренбургский государственный медицинский университет 

г. Оренбург, Россия 

кафедра фармакологии 

зав. кафедры – д. мед. н., проф. О. Б. Кузьмин 

науч. руководитель – к. мед. н., доц. Л. Н. Ландарь 

  

Актуальность. В настоящее время стремительное развитие биотерапии не позволяет 

сместить с позиции основной метод лечения онкозаболеваний химиотерапию. Существует 

более 100 противоопухолевых лекарственных препаратов, и ежегодно в онкотерапию 

поступают новые средства, расширяя возможности борьбы с грозным заболеванием. 

Актуальность темы заключается в комплексном подходе по своевременному и полному 

информированию о последних противоопухолевых препаратах и методах их использования. 

Противоопухолевые препараты перорального применения являются самым естественным и 

удобным способом введения лекарств в организм человека. Пероральные лекарственные 

формы наиболее распространены благодаря относительной простоте их производства, 

удобству пользования, точности дозирования и высокой стабильности. 

Цель исследования заключается в рассмотрении, анализе и итоговом обобщении 

информации о группе противоопухолевых препаратов растительного происхождения, 

выпускаемых в лекарственной форме для внутреннего применения. 

Методы: аналитический, статистический. 

Результаты. Группа противоопухолевых препаратов растительного происхождения 

представлена веществами, объединенными в две подгруппы: алкалоиды барвинка и их 

аналоги, подофиллотоксины и синтетические производные. Долгое время алкалоиды 

барвинка (винбластин и винкристин) применялись в практике противоопухолевой терапии 
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только для внутривенного пути введения, так как субстанции препаратов разрушаются при 

приеме внутрь. Оба представителя данной группы сходны по химической структуре, но 

различаются по спектру противоопухолевого действия и обладают разными побочными 

эффектами. 

Новый препарат винорелбин является полусинтетическим производным винбластина, 

однако французской фирме удалось создать кроме инъекционных пероральную форму. 

Выпускается он в виде мягких желатиновых капсул, содержащих вязкий, прозрачный 

раствор. 

Выводы. В данном исследовании рассмотрена одна из основных групп онкофармпрепаратов 

– противоопухолевые препараты растительного происхождения, которые эффективны при 

приеме внутрь. Создание перорального противоопухолевого лекарственного препарата 

процесс, требующий комплексного подхода к решению вопросов о безопасности, 

биодоступности, точности дозирования и таргетности терапии.  
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Актуальность. В 2000 году общая оценка взрослых, живущих с диабетом, составила 151 

миллион человек. К 2009 году он вырос на 88% до 285 миллионов. Сегодня 9,3% взрослых в 

возрасте 20–79 лет - ошеломляющие 463 миллиона человек - живут с диабетом. Еще 1,1 

миллиона детей и подростков в возрасте до 20 лет живут с диабетом 1 типа. Расходы на 

здравоохранение, связанные с выявлением и лечением осложнений, связанных с диабетом, 

высоки. Все осложнения сахарного диабета, как острые, так и хронические, имеют 

значительные последствия для экономики. Ампутация нижней конечности у людей с 

сахарным диабетом проводится от 10 до 20 раз чаще по сравнению с пациентами без диабета. 

Было подсчитано, что в глобальном масштабе нижняя конечность (или часть нижней 

конечности) теряется во время ампутации каждые 30 секунд, как следствие диабета. 

Цель. Определить наиболее рациональную схему лечения синдрома диабетической стопы с 

использованием фототерапии. 

Материалы и методы. В исследование было включено 157 (17,8%) из 882 пациентов с 

сахарным диабетом (СД) 2 типа, осложнённым синдромом диабетической стопы (СДС), 

находившихся на обследовании и лечении в хирургическом отделении №3 УЗ «Витебская 

городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2011-2017 годах. 

Пациенты случайным образом были распределены на следующие группы: 

1-я (контрольная) группа – пациенты, получавшие лечение согласно утвержденным 

протоколам диагностики и лечения МЗ РБ. Тактика оперативного лечения определялась  в 

зависимости от локализации и глубины поражения. 

2-я группа – пациенты, получавшие в качестве дополнительного лечения местную 

фототерапию в следующем режиме: ежедневно во время перевязки воздействие на рану 

синего света 0,47±0,03 мкм, 2 мВт в течение 10 минут, затем красного света 0,67±0,02 мкм, 2 

мВт в течение 10 минут в количестве 10 процедур. 

3-я группа – пациенты, получавшие в качестве дополнительного лечения комбинированную 

фототерапию в следующем режиме: ежедневно во время перевязки воздействие на рану 

синего света 0,47±0,03 мкм, 2 мВт в течение 10 минут, затем красного света 0,67±0,02 мкм, 2 
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мВт в течение 10 минут, внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) в течение 15 минут 

0,67±0,03 мкм - красная область спектра, 2 мВт в количестве 7 процедур через день. 

Фототерапия проводилась с использованием многофункционального лазерного 

терапевтического аппарата «Родник 1» (НПК «Люзар» (Республика Беларусь)). 

Результаты исследования. В контрольной группе пациентов с СД 2 типа в фазе 

инсулинопотребности мужчин было 12 (41,4%) из 29 в возрасте от 49 до 79 (62,3±8,90), 

женщин – 17 (58,6%) из 29 в возрасте от 57 до 80 (67,7±8,39). У 3 (10,3%) из 29 

диагностирована ишемическая форма СДС, у 1 (3,4%) – нейропатическая, у 25 (86,3%) – 

смешанная. Среднее количество койко-дней у пациентов этой группы составило 41,2±15,70. 

При сборе анамнеза оценивалась длительность заболевания. Не более 5 лет СД страдало 13 

(44,8%) пациентов из 29, от 6 до 10 лет – 12 (41,3%), от 11 до 15 лет – 4 (13,9%). Оценивалась 

локализация поражения: у 21 (72,4%) пациента из 29 на стопе, у 3 (10,3%) – на голени, у 1 

(3,4%) – на стопе и голени, у 1 (3,4%) – на бедре, у 3 (10,5%). В данной группе 11 (37,9%) 

пациентам из 29 была проведена ампутация на уровне стопы, 2 (6,9%) – на уровне голени, 14 

(48,2%) – на уровне бедра, 2 (7,0%) пациентам ампутация не потребовалась. Последующее 

пластическое закрытие раны было выполнено 3 (10,3%) пациентам из 29. Степень тяжести 

диабета была оценена как лёгкая у 3 (10,3%) пациентов из 29, средняя – у 19 (65,5%), тяжёлая 

– у 7 (24,2%). 

В контрольной группе пациентов с СД 2 типа в фазе инсулинорезистентности мужчин 

было 12 (42,9%) из 28 в возрасте от 52 до 73 (62,9±7,40), женщин – 16 (57,1%) из 28 в 

возрасте от 55 до 91 (70,1±8,74). У 3 (10,7%) пациентов из 28 диагностирована ишемическая 

форма СДС, у 25 (89,3%) из 28 – смешанная. Среднее количество койко-дней у пациентов 

этой группы составило 34,9±8,51. Не более 5 лет СД страдало 8 (28,6%) пациентов из 28, от 6 

до 10 лет – 17 (60,7%), от 11 до 15 лет – 3 (10,7%). Поражение локализовалось на стопе у 15 

(53,6%) пациентов из 28, на стопе и голени – у 1 (3,6%), на голени и бедре – у 12 (42,8%). 12 

(42,9%) пациентам из 28 была выполнена ампутация на уровне стопы, 10 (35,7%) – на уровне 

бедра, ампутация не потребовалась 6 (21,4%). Последующее пластическое закрытие раны не 

выполнялось. Степень тяжести диабета была оценена как средняя у всех пациентов данной 

группы. 

В группе пациентов с СД 2 типа в фазе инсулинопотребности, которым проводилась 

местная фототерапия, мужчин было 9 (45,0%) из 20 в возрасте от 36 до 84 (65,9±12,18), 

женщин – 11 (55,0%) из 20 в возрасте от 48 до 80 (63,7±8,74). У 4 (20,0%) пациентов из 20 

диагностирована ишемическая форма СДС, у 1 (5,0%) – нейропатическая, у 15 (75,0%) – 

смешанная. Среднее количество койко-дней у пациентов этой группы составило 22,9±4,63. 

Не более 5 лет СД страдало 7 (35,0%) пациентов из 20, от 6 до 11 лет – 11 (55,0%), от 11 до 15 

лет – 2 (10%). Поражение локализовалось на стопе у 13 (65,0%) пациентов из 20, на голени – 

у 1 (5,0%), на стопе и голени – у 1 (5,0%), на бедре – у 1 (5,0%), на голени и бедре – у 4 

(20,0%). Ампутация на уровне стопы была проведена 4 (20,0%) пациентам из 20, на бедре – 5 

(25,0%), остальным 11 (55,0%) ампутация не потребовалась. Пластическое закрытие раны 

пациентам данной группы не выполнялось. У 13 (65,0%) пациентов степень тяжести диабета 

была оценена как средняя, у 7 (35,0%) как тяжёлая. 

В группе пациентов с СД 2 типа в фазе инсулинорезистентности, которым 

проводилась местная фототерапия, мужчин было 17 (56,7%) из 30 в возрасте от 44 до 79 

(67,2±11,41), женщин – 13 (43,3%) из 30 в возрасте от 51 до 83 (68,2±11,68). Диагностирована 

ишемическая форма СДС у 5 (16,7%) пациентов из 30, смешанная – у 25 (83,3%) из 30. 

Среднее количество койко-дней у пациентов этой группы составило 19,7±4,64. Длительность 

заболевания составила не более 5 лет у 6 (20,0%) пациентов из 30, 6-10 лет – у 18 (60,0%), 11-

15 лет – у 6 (20,0%). У 22 (73,3%) пациентов из 30 поражение локализовалось на стопе, у 1 

(3,3%) – на голени, у 5 (16,7%) – на стопе и голени, на голени и бедре – у 2 (6,7%). 1 (3,3%) 

пациенту из 30 была выполнена ампутация на уровне стопы, 4 (13,3%) – на уровне бедра, 

ампутация не проводилась 25 (83,4%) пациентам. Пластическое закрытие раны было 
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выполнено 5 (16,7%) пациентам из 30. Степень тяжести диабета была оценена как лёгкая у 3 

(10,0%) пациентов из 30, как средняя – у 27 (90,0%). 

В группе пациентов с СД 2 типа в фазе инсулинопотребности, которым проводилась 

комбинированная фототерапия, мужчин было 6 (42,9%) из 14 в возрасте от 39 до 75 

(65,2±11,95), женщин – 8 (57,1%) из 14 в возрасте от 59 до 81 (64,7±11,19). Ишемическая 

форма СДС диагностирована у 3 (21,4%) пациентов из 14, нейропатическая – у 1 (7,2%), 

смешанная – у 10 (71,4%). Среднее количество койко-дней у пациентов этой группы 

составило 14,6±3,32. Стаж диабета был следующим: не более 5 лет – у 1 (7,1%) пациента из 

14, 6-10 лет – у 9 (64,3%), 11-15 лет – у 4 (28,6%). Поражение локализовалось на стопе у 12 

(85,7%) пациентов из 14, на голени – у 1 (7,1%), на голени и бедре – у 1 (7,1%). Ампутация на 

уровне стопы выполнена 1 (7,1%) пациенту из 14, на бедре – 1 (7,1%), оставшимся 12 (85,8%) 

пациентам ампутация не потребовалась. Пластическое закрытие раны выполнено 1 (7,1%) 

пациенту из 14. Степень тяжести диабета оценена как средняя у 13 (92,9%) пациентов из 14 и 

как тяжёлая у 1 (7,1%). 

В группе пациентов с СД 2 типа в фазе инсулинорезистентности, которым 

проводилась комбинированная фототерапия, мужчин было 24 (66,7%) из 36 в возрасте от 27 

до 81 (66,7±10,27), женщин – 12 (33,3%) в возрасте от 60 до 79 (66,6±10,18). У 6 (16,7%) 

пациентов из 36 диагностирована ишемическая форма СДС, у 2 (5,5%) – нейропатическая, у 

28 (77,8%) – смешанная. Среднее количество койко-дней у пациентов этой группы составило 

13,8±2,81. Длительность заболевания составила не более 5 лет у 8 (22,2%) пациентов из 36, от 

6 до 10 лет – у 23 (63,9%), от 11 до 15 лет – у 4 (11,1%), более 15 лет – у 1 (2,8%). Поражение 

локализовалось на стопе у 29 (80,6%) пациентов из 36, на голени – у 6 (16,7%), на стопе и 

голени – у 1 (2,7%). Ампутация на уровне стопы проведена 7 (19,4%) пациентам из 36, на 

уровне бедра – 1 (2,7%), ампутация не проводилась оставшимся 28 (77,9%) пациентам. 

Пластическое закрытие раны было проведено 10 (27,8%) пациентам из 36. Степень тяжести 

диабета была оценена как лёгкая у 7 (19,4%) пациентов из 36, как средняя – у 28 (77,8%), как 

тяжёлая – у 1 (2,8%). 

Выводы: 

1. Наименьшее количество койко-дней отмечено в группе пациентов с СД в фазе 

инсулинорезистентности и инсулинопотребности, которым проводилась комбинированная 

фототерапия – 13,8±2,81 и 14,6±3,32 соответственно. 

2. Наибольшее количество койко-дней отмечено в контрольной группе пациентов с СД в фазе 

инсулинорезистентности и инсулинопотребности, которым фототерапия не проводилась –

34,9±8,51 и 41,2±15,70 соответственно. 

3. Наибольшее количество ампутаций – 93% – было выполнено в контрольной группе 

пациентов с СД 2 типа в фазе инсулинопотребности. 

4. Наименьшее количество ампутаций – 14,2% – было выполнено в группе пациентов с СД 2 

типа в фазе инсулинопотребности, которым проводилась комбинированная фототерапия.  
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Актуальность. В настоящее время в результате многочисленных заболеваний, нарушающих 

гемодинамику артериальной, венозной, лимфатической систем одним из самых 

распространенных осложнений является трофическая язва. Лечение трофических язв нижних 

конечностей остаётся одним из самых сложных и обсуждаемых вопросов в хирургии в связи 

с продолжающимся ростом данных заболеваний, устойчивостью к лечению и рецидивам, а в 

последствии к значительным экономическим затратам. Ведущая роль в лечении трофических 

язв принадлежит антибактериальной терапии наряду с хирургическими способами санации 

инфекционного очага, поэтому выбор антимикробного препарата является 

основополагающим в дальнейшем течении заболевания. На выбор эмпирической 

антибактериальной терапии в начале лечения влияет состав и чувствительность микробной 

флоры, а возросший уровень резистентности микроорганизмов требует стратификации групп 

пациентов и дифференцированного выбора схемы антибактериальной терапии 

Цель исследования. Сформировать образ пациента с трофическими язвами нижних 

конечностей, проанализировать особенности микробной флоры данных пациентов, 

чувствительность флоры к антибактериальным препаратам, выделить препараты для 

наиболее рациональной антибиотикотерапии. 

Материалы и методы. Отобрано и проанализировано 300 историй болезни пациентов с 

трофическими язвами, находившихся на лечении в хирургическом отделении №3 БСМП г. 

Витебска с 2017 по 2018 годы. Для обработки данных использовалось приложение Microsoft 

Excel 2016, пакет анализ данных. 

Результаты и обсуждение. В исследуемой группе пациентов с трофическими язвами 

мужчин было 153 (51%), женщин 147 (49%). Средний возраст пациентов на момент 

госпитализации составил 69 лет (±12,5), максимальный возраст был 95 лет, минимальный 31 

год. По возрастной классификации ВОЗ в группе пациентов молодого возраста (25-44 лет) 

было 6 (2%), в группе среднего возраста (44-60 лет) было 76 (25,3%), в группе пожилого 

возраста (60-75 лет) было 116 (38,7%), в группе старческого возраста (75-90 лет) 100 (33,3%), 

долгожители (старше 90 лет) составили 2 пациента (0.7%). Среднее количество койко-дней 

составило 15 (±9.75), максимальное количество было 87 койко-дней, минимальное 2 койко-

дня. Анализируя сезонность госпитализации пациентов с трофическими язвами было 

выявлено, что зимой госпитализировано 82 (27,3%) пациента, весной 59 (19,7%), летом 79 

(26,3%), осенью 80 (26,7%). Исследуемая выборка пациентов была сгруппирована по виду 

основного заболевания, так пациенты, основным заболеванием у которых явился 

облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей составили 132 (44%), 

посттромбофлебитический синдром 67 (22,3%), сахарный диабет 48 (16%), варикозная 

болезнь 20 (6,67%), ишемическая болезнь сердца, осложненная лимфостазом 20 (6,67%), 

остеомиелит 5 (1,67%), у 8 (2,67%) пациентов основным заболеванием явились другие, не 

перечисленные выше заболевания. На основании проведённого анализа встречаемости 

сопутствующей патологии данных пациентов было установлено,что 280 (93,3%) пациентов 

страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 114 (38%) пациентов имеют 

патологию центральной и/или периферической нервной системы, 37 (12,3%) пациентов 

имеют заболевания дыхательной системы, 31 (10,3%) пациент имеет заболевание желудочно-

кишечного тракта, 25 (8,3%) пациентов имеют патологию выделительной системы и 25 

(8,3%) болезнь крови, онкопатология была выявлена у 9 (3%) пациентов. 

Для определения тактики лечения, пациентам проводилась комплексная клиническая 

и лабораторная диагностика, бактериологическое исследование качественного состава 

микрофлоры и её чувствительность к антибактериальным препаратам. В результате 

проведенного анализа данных клинико-микробиологических исследований пациентов было 

обнаружено, что в 37,8% случаев высевался Staphylococcusaureus, в 25,6% 

Klebsiellapneumoniae, в 16,7% Proteusmirabilis, в 8,9% Escherichiacoli, в 4,4% Acinetobacter, в 

2,2% Staphylococcus saprophyticus,Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter,Staphylococcus 

epidermidis и грибы рода Candida высевались в 1,1% случаев каждый. В 14,4 % патогенная 
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микрофлора была не выделена. В 81,8% случаев выявлялись монокультуры, а в 18,2% 

случаев ассоциации микроорганизмов. 

Анализируя чувствительность наиболее часто встречающихся микроорганизмов, было 

получено: Staphylococcus aureus чувствительный к амоклаву (амоксициллин + клавулановая 

кислота) в 52,9%, к цефтриаксону в 38,2%, цефепиму в 35,3%, амикацину в 73,5%, 

ванкомицину в 97,1%, ципрофлоксацину в 47,1%, к левофлоксацину в 44,1%. Klebsiella 

pneumoniae чувствительнацефепиму в 34,8%, к имипенему в 73,9%, амикацину в 65,2%, 

ципрофлоксацину в 43,5%. Proteus mirabilis чувствительна цефепиму в 66,7%, к имипенему в 

86,7%, амикацину в 93,3%, ципрофлоксацину в 40%. Escherichia coli чувствительна к 

цефуроксиму в 50%, к цефотаксиму в 37,5%, к цефоперазону в 37,5%, цефепиму в 87,5%, к 

имипенему в 75%, амикацину в 100%, ципрофлоксацину в 50%, левофлоксацину в 50%. 

Acinetobacter чувствителен к левофлоксацину в 50% случаев. 

 Выводы. 

1. Образ пациента: мужчина пожилого возраста с основным заболеванием - облитерирующий 

атеросклероз артерий нижних конечностей, сопутствующей патологией - заболевание 

сердечно-сосудистой системы, длительностью лечения 15 дней, время обострения – зимний 

период. 

2. Наиболее часто высеваемыми микроорганизмами явились Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumonia, Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

3. Препараты для наиболее рациональной антибиотикотерапии: цефепим, имипенем, 

амикацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин.  

 

Светогор Е. В., Мирончик Е. О. 

МИКРОБИОЦИНОЗ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЙ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Гомельский государственный медицинский университет 

г. Гомель, Беларусь 

кафедра педиатрии 

зав. кафедрой – к. мед. н., доц. А. И. Зарянкина 

науч. руководитель – к. мед. н., доц. А. И. Зарянкина 

  

Актуальность. Важнейшую роль в жизнедеятельности организма человека играет 

микробиоценоз кишечника – симбионтные микроорганизмы, активно участвующие в 

формировании иммунобиологической реактивности организма, в обмене веществ, в синтезе 

витаминов, аминокислот, в процессах пищеварения и всасывания. Заболевания желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) неблагоприятно влияют на микрофлору кишечника, в связи с чем 

актуально изучение микробиоценоза кишечника при заболеваниях ЖКТ. 

Цель. Изучить микробиоценоз кишечника у детей с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. 

Материалы и методы. Для исследования были отобраны 50 медицинских карт пациентов с 

функциональными заболеваниями ЖКТ (гастоэзофагеальный рефлюкс, функциональная 

абдоминальная боль) и 50 медицинских карт пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ 

(Хронический гастрит/дуоденит, язвенная болезнь желудка), находившихся на стационарном 

лечении в У «ГОДКБ» (РБ) у которых был проведен анализ на дисбактериоз. Дети с 

функциональными заболеваниями составили 1 группу, с хроническими заболеваниями – 2 

группу. 

Результаты исследования. При анализе кала на дисбактериоз у детей 1 группы выявлено: 

нормальное количество бифидобактерии определялось у 23 (46%) детей, показатель <108 – у 

27 (54%); лактобактерии в норме диагностированы у 29 (58%) детей, <106 – у 21 (42%); 

энтерококки в норме – у 26 (52%), <105 – у 24 (48%); нормальный показатель E.coli 
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определялся – у 39 (78%), <105 – у 11 (22%); E.coli со сниженной ферментативной 

активностью выявлена у 12 (24%) детей; гемолизирующие E.coli – у 4 (8%); дрожжеподобные 

грибы > 103 – у 10 (20%) детей; золотистый стафилококк > 103 – у 7 (14%); Klebsiella oxytoca 

– у 3 (6%); Pseudomonas aeruginosa – у 3 (6%); Pantoca spp. – у 1 (2%) ребенка. 

У детей 2 группы выявлено: бифидобактерии в норме – у 39 (78%) детей, <108 – у 11 

(22%); лактобактерии в норме – у30 (60%) детей, <106 – у 20 (40%); энтерококки в норме – у 

40 ( 80%), <105 – у 10 (20 %); E.coli в норме – у 43 (86%), <105 – у 7 (14%); E.coli не 

ферментирующие и слабо ферментирующие лактозу – у 5 ( 10%); E.coli со сниженной 

ферментативной активностью – у 8 (16%); гемолизирующие E.coli – у 6 (12%); 

дрожжеподобные грибы > 103 – у 13 (26%); золотистый стафилококк > 103 – 7 (14%); 

Klebsiella pneumonia – у 3 (6%); единичные случаи Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae, 

Enterobacter aerogenes, Acinetobacter Baumannii ( по 2% каждый). 

Выводы. Сравнительный анализ микробиоценоза у детей с функциональными и 

органическими заболеваниями ЖКТ показал, что снижение количества симбионтной 

микрофлоры больше выражено при функциональных заболеваниях ЖКТ. В то же время, 

хроничекские заболевания характеризуются большим разнообразием условно-патогенной 

флоры. 

 

 Страхова Н. В., Котова Ю. А., Эссаифи И. К. 

БОЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ИНСОМНИЕЙ И ДЕПРЕССИЕЙ: 

ИЗМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко 

г. Воронеж, Российская Федерация 

кафедра поликлинической терапии 

зав. кафедрой – д. мед. н., проф. А. А. Зуйкова  

науч. руководитель – д. мед. н., доц. О. Н. Красноруцкая  

  

Актуальность. Немаловажную роль в прогрессировании АГ играют стрессы и нарушенный 

режим сна, способствующим развитию и усугубляющим течение АГ, особенно у жителей 

крупных городов, с ненормированным рабочим днем, и частым психоэмоциональным 

напряжением. В связи с чем, проблема АГ и ее связь с нарушением качества сна и тревожно-

депрессивными расстройствами является актуальной. 

Цель: оценить качество сна у больных АГ с когнитивным снижением на фоне тревожно-

депрессивных расстройств. 

Материалы и методы. На базе Воронежской городской поликлиники №3 было обследовано 

59 больных АГ в возрасте от 49 до 70 лет, средний возраст 58,7±6,7 лет, с подтвержденной 

АГ 1 стадии (12,9 %), 2 стадии (64,5%), 3 стадии (22,6%), из которых 39 женщин и 20 

мужчин. Для оценки когнитивного статуса была использована шкала MMSE. Для оценки 

депрессии использовали тест HADS. Индекса качества сна был определен по 

Питтсбургскому опроснику (PSQI). Статистическая обработка проведена с помощью SPSS 

Statistics 23. 

Результаты. При анализе качества сна и уровня тревожно-депрессивных расстройств у 

больных с АГ, было выявлено, что в группе с клинической депрессией нарушение качества 

сна значительно выше (28,75±0,05 баллов), чем в группах без депрессии (18,52±0,69 баллов) 

и субклинической депрессией (19,80±0,41 балла, р=0,046 по критерию Краскелла-Уоллиса). 

Была определена корреляционная взаимосвязь между депрессией и качеством сна (r=0,449, 

р=0,013): чем выше был балл по шкале депрессии, тем более выражены оказывались 

нарушения качества сна. 

Когнитивная функция была лучше у больных, которые имели меньший индекс PSQI, 

то есть более хорошее качество сна (r =-0,415, р= 0,022). Когнитивный статус по шкале 
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MMSE у обследованных без депрессии составил 28,95±1,69 баллов, с субклинической 

депрессией – 27,67±2,07 балла, с клинически выраженной депрессией 26,25±3,86 балла (р = 

0,118 по критерию Краскелла-Уоллиса). Чем выше оказывался балл по шкале MMSE, тем 

меньше был балл депрессии по HADS с коэффициентом корреляции r = -0,380, р = 0,036. 

Больные с сохранной когнитивной функцией гораздо реже имели депрессивные 

расстройства. 

Выводы. При анализе корреляций качества сна, когнитивных расстройств и депрессии у 

больных АГ были определены значимые взаимосвязи. Было обнаружено, что, при отсутствии 

нарушений когнитивных функций, наблюдается наименьшее или полное отсутствие 

нарушений качества сна, а также отсутствие депрессивных расстройств. Выявленные 

взаимосвязи способствуют общности понимания патогенетического обоснования сложных 

взаимных аспектов влияния, которые должны учитывать при профилактике и лечении 

больных АГ.  

 

Суяров П. В., Перникова Е. А., Поздняков Д. С. 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Белорусский государственный медицинский университет 

г. Минск, Беларусь 

кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины 

зав кафедры – к. мед. н., доц. А. Л. Стринкевич 

науч. руководитель – доц. А. П. Пантюхов 

  

Актуальность. По сведениям о чрезвычайных ситуациях (ЧС) в Республике Беларусь (РБ) за 

2019 год общее количество происшествий составило 6148. В ликвидации последствий ЧС 

совместно с медицинскими формированиями клинического профиля активное участие 

принимает судебно-медицинская служба. Их деятельность координируется 

государственными службами: правоохранительными органами, структурами Министерства 

по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и других служб в соответствии с нормативными 

документами. Для судебно-медицинского звена службы медицины катастроф число 

погибших на месте и при эвакуации имеет особое значение при прогнозировании 

медицинского обеспечения ликвидации последствий ЧС. 

Цель. Проанализировать сведения о погибших в ЧС техногенного характера. Выявить 

особенности организации и производства СМЭ при пожарах и выработать пути ее 

совершенствования. 

Материалы и методы. Сведения о ЧС в РБ по данным учета МЧС. Архивные материалы 

Государственного комитета судебных экспертиз по г. Минску, содержащие результаты СМЭ 

лиц, погибших в результате пожаров (60 случаев). Анализ данных причин смерти, возраст и 

пол пострадавших. 

Результаты исследования. За 2019 год в РБ при пожарах число погибших людей составило 

494. Согласно материалам Государственного комитета судебных экспертиз по г. Минску 

было зарегистрировано 60 случаев. Погибшие на месте происшествия (58%) 

преимущественно с комбинацией поражающих факторов. Умершие в процессе эвакуации в 

лечебно-профилактические учреждения (20%) с тяжелым отравлением угарным газом и 

ядовитыми продуктами горения полимерных материалов. Группа умерших в стационаре в 

течение первой недели с момента поступления (22%) с глубокими ожогами тела и 

термическим поражением верхних дыхательных путей. Случаи распределялись по полу: 

женский (15), мужской (45). Количество случаев по возрасту: 0-18 лет (1), 19-35 лет (14), 36-

60 лет (25), более 61 года (15), не установлен (5). 
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Выводы. Широкое применение лабораторных методов исследования (токсикологический, 

гистологический) позволило подтвердить диагнозы отравления угарным газом и ядовитыми 

продуктами горения полимерных материалов в комбинации с ожогами кожных покровов и 

дыхательных путей. Дальнейшие исследования должны сводиться к разработке конкретных 

алгоритмов работы экспертов, порядка их взаимодействия друг с другом и с судебно-

следственными органами в случаях появления массового количества пострадавших при 

пожарах. 

 

Шевченко-Байдалова Е. А. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
1Гомельский государственный медицинский университет 

2Специализированный детский сад № 1 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

г. Гомель, Беларусь 

кафедра педиатрии 

зав. кафедрой – к. мед. н., доц. А. И. Зарянкина 

науч. руководитель – к. мед .н., доц. А. И. Зарянкина1, учитель-дефектолог Л. П. Шевченко2 

  

Актуальность. Первый год жизни ребенка можно рассматривать как довербальный период 

его развития. Ведущим в этот период является эмоционально-личностное общение с 

ребенком. Оно предусматривает развитие зрительных и слуховых реакций малыша. 

Эмоциональное общение позволяет обогатить и расширить ориентировку ребенка в 

окружающей обстановке, предполагает развитие общей моторики и движений рук, что 

способствует развитию речи. Первый год жизни характеризуется формированием первичных 

предпосылок, влияющих на дальнейшее речевое развитие ребенка. 

Цель. Оценить формирование речи у детей первого года жизни. 

Материал и методы. Методом анкетирования проведен опрос 45 женщин г. Гомеля, 

имеющих детей первого года жизни для оценки речевого развития их детей. 

Результаты исследования. Период 0-2 месяца характеризуется криком и плачем – это 

первая форма коммуникации ребенка. В возрасте 2-3 месяцев на смену плачу приходит 

гуление. Появляются звуки «а», «ы», «у», иногда в сочетании с «г». Малыш начинает 

понимать обращенную к нему речь и управлять своими звуковыми интонациями. Исходя из 

опроса выяснилось, что 31 ребенок (68,9%) гулил в соответствии с возрастом, 14 детей 

(31,1%) имели задержку формирования данного этапа речевого развития. Следующим этапом 

развития речи является лепет. Ребенок может лепетать сам с собой и при обращении к нему 

издавать звуки. Реагирует поворотом головы в сторону звука. Замирает в ответ на внезапный 

громкий звук. По-разному плачет в зависимости от потребностей: «я голоден», «я устал». 

Узнает свое имя и реагирует на него. Согласно опросу, у 27 детей (60,0%) лепет появился 

своевременно, 18 детей (40,0%) показали задержку его появления. 

К году ребенок начинает произносить первые слова, повторяет их, комбинирует звуки, 

тем самым соединяет их в слова. Дети в возрасте 1 года должны произносить 10–12 слов. На 

первом году жизни 41 (91,1%) ребенок начал произносить первые слова. Максимальное 

количество слов (15) в возрасте 1 года говорили 3 (7,3%) детей. Минимальное количество (1 

слово) – 10 (24,4%) детей. 2 слова произносили 7 (17,1%) детей, 4, 5 и 8 слов – по 4 (9,8%) 

детей, 10 слов – 9 (21,9%) детей. 4 (8,9 %) ребенка в возрасте 1 года не произносили ни 

одного слова. 

Выводы. Согласно анкетированию, ранние этапы развития речи показали, что у 

большинства детей гуление, лепет и первые слова проходили в соответствии с 

общепринятыми показателями речевого развития. Но было выявлено, что у трети детей 

отмечалась задержка гуления, в 40% случаев – задержка лепета. Около 10% детей в возрасте 

1 года не произносили ни одного слова.  
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