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становить <20% (проти 95% в Україні). За даними літератури, 5-ти річне кумулятивне 

виживання пацієнтів із діагностованою меланомою становить всього 48,5% по Україні. Із 

дослідження захворюваності меланоми 2006 р. характерною особливістю є відсутність 

випадків клінічного одужання при дослідженні шкіри післяопераційних рубців чи 

реґіонарних лімфовузлів пацієнтів, які проходили повторне біопсійне дослідження, що 

опосередковано підтверджує загальноукраїнський показник летальності від меланоми. 

Висновок. Високий рівень захворюваності на меланому у Сумській області потребує 

більш активної профілактичної роботи серед населення та необхідність удосконалення 

медичних послуг лікарів-дерматологів в Україні та Сумській області з приводу діагностики 

меланоми. 

 

 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБДИВОСТІ ПРИЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ  

В УМОВАХ ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

Тимакова О.О. 

Науковий керівник: проф. Романюк А.М. 

Сумський державний університет, медичний інститут 

Кафедра патологічної анатомії 

Метою дослідження було: дослідити  морфологічні зміни у прищитоподібній залозі 

щурів за умов впливу на організм солей важких металів. 

Матеріал та методи - дослідження виконувалося на 18 білих щурах - самцях, які 

упродовж 30 діб отримували солі важких металів (СВМ): цинку, міді, заліза, марганцю, 

хрому, свинцю. Щури поділені та 3 групи: перша – отримувала тільки солі важких металів, 

друга - отримувала солі важких металів та вітамін Е; третя-контрольна. Морфологічні зміни 

вивчались за допомогою стандартних гістологічних методик.  

Отримані результати — в умовах споживання СВМ  згідно умов експерименту у 

щурів виникали реактивні зміни у паренхімі прищитоподібної залози. Спостерігались 

виражений переваскулярний та інтерстиціальний набряк, стаз еритроцитів у капілярах та 

вогнищеві крововиливи. У паратиреоцитах відмічається набряк, зміна тинкторіальних 

властивостей (зморщування ядра). 

При вживанні солей важких металів та вітаміну Е, відмічається зменшення 

морфологічних змін  негативного характеру. У паренхімі прищитоподібної залозі щурів 

спостерігались незначні набряки, поодинокі крововиливи. Морфологія паратиреоцитів не 

змінена. 

Висновки. Оцінюючи результати проведеного дослідження можна зробити висновок, 

що вживання вітаміну Е знижує негативний вплив солей важких металів на  морфологічні 

особливості прищитоподібної залози щурів.  

 

 

ВПЛИВ ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ЕМБРІОГЕНЕЗ  (ВИПАДОК З ПРАКТИКИ) 

Топольніцька С.В. 

Скорук А.Г.(ас.), Педоренко К.А(лікар-патологоанатом). 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права 

Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро 

Мета: На основі клінічного випадку виявити основні патоморфологічні особливості 

впливу тютюнопаління на ембріогенез. Дослідити та проаналізувати основні макро- та 

специфічні і неспецифічні мікроскопічні зміни даного ембріона. Оцінити вплив 

тютюнопаління на перебіг вагітності та формування ускладнень в даному випадку.  

Матеріали та методи: Дослідження проведено на трупі плода (самовільне переривання 

вагітності в терміні гестації 19-20 тижнів) на базі Вінницького обласного 
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патологоанатомічного бюро, під час планового розтину. Були використані методи макро-

мікропрепарування, морфометрії, фотодокументування.  

Результати: Внаслідок впливу тютюнопаління на плід під час вагітності були виявлені 

множинні вродженні вади розвитку кількох систем: несправжній чоловічий гермафродитизм, 

омфалоцеле, гофровані вушні раковини, нижня мікрогнатія, рудиментарні верхні та нижні 

кінцівки, гемолімфангіома задньої поверхні шиї, у сукупності це призвело до наступного 

самовільного переривання вагітності в терміні гестації 19-20 тижнів. У плаценті 

мікроскопічно визначалися: ознаки порушення мікроциркуляції, гнійно-некротичний 

вогнищевий хоріонамніоніт, децидуїт. При досліджені некропсійного матеріалу виявлено 

гігрому шиї (гемолімфангіому), в ділянці внутрішніх статевих органів, серед фіброзної 

тканини, структури подібні до сім’яних канальців, омфалоцеле – стінка грижового мішка 

складається зі шкіри та тканин пуповини. Дані результати дали змогу оцінити вплив 

тютюнопаління на перебіг ембріогенезу та формування вад розвитку.  

Висновки: Оскільки природжені вади розвитку є: причиною приблизно 20 % смертей 

у неонатальному періоді, а також займають значне місце у практиці акушерства і гінекології, 

медичної генетики, дитячої хірургії й ортопедії, патологічної анатомії, то знання питань 

профілактики, етіології, патогенезу, лікування і прогнозу природжених вад розвитку мають 

велике значення. 

 

 

ХАРАКТЕР ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЗАГАЛЬНУ ПАТОЛОГІЮ ШИЙКИ МАТКИ В 
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Тоцька Н.В, Сімора Т.С., Дацко В.А., Терещук В.В. 

Науковий керівник доц. Дацко Тамара Вікторівна 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського 

МОЗ України» 

Щороку в світі біля у 40 млн жінок вперше виставляється або підтверджується  

діагноз дисплазії шийки матки. Середня  частота переходу важких форм дисплазії  в рак 

складає приблизно 10-30 % за даними різних досліджень. Метою  нашої роботи було 

встановити характер захворюваності шийки матки у одному із районів Хмельницької 

області. Досліджували цитологічні мазки з піхвової поверхні та цервікального каналу шийки 

матки. Встановлено, що в 2013 році в Білогірському районі Хмельницької області  було 

проведено гінекологічних оглядів 9695 жінок серед 11892- кількості, які підлягають оглядам, 

що становить 81, 5%. Серед них виявлено 1909 випадків із запальною реакцією (20%) із них 

тріхомонадний кольпіт становив (1,5%), 4,4% дисплазій,  та 3 випадки підозри на рак шийки 

матки, які не підтвердились гістологічно.  В 2014 р відсоток оглядів охоплював 79,45%. 

Запальні процеси становили 23,4% від загальних оглядів, 1,86% мали тріхомонадне 

походження. Дисплазій було виявлено 0,74%, проте підозри на карциноми  in situ виявилось 

6 випадків, що становить 0,06%, 2 з яких підтвердились гістологічно. 

В 2015 році проведено 68,5% оглядів із цитологічною діагностикою,  при якій 

виявлено 16,1% випадків запального походження із них 1,24 мають тріхомонадне 

походження. Помірна дисплазія підтвердилась у 1,07% випадків, підозру на рак становили 4 

клінічні випадки, що становило 0,05%, проте вони не підтвердились гістологічно. 

Таким чином на основі проведеного аналізу встановлено  часткове зменшення 

профоглядів до 2015 року та зростання захворюваності на венеричну патологію. Різкого 

зростання  чисельності розвитку диспластичних процесів не виявлено.  

 

 

 

 

 

 


