
Міністерство освіти та науки України 

Сумський державний університет 

Медичний інституту 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕРЕТИЧНОЇ ТА 

ПРАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Topical Issues of Clinical and Theoretical 

Medicine 
 

 

 

 

Збірник тез доповідей  

ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

Студентів та молодих вчених 

(Суми, 21-22 квітня 2016 року) 
 

 

 

ТОМ 1 
 

 
Суми 

Сумський державний університет 

2016 

  



 
133 СЕКЦІЯ «ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ» 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РІЗНИХ ВИДІВ НЕВУСІВ ЗА ДАНИМИ 

ГІСТОЛОГІЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВІННИЦЬКОМУ 

ОБЛАСНОМУ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО БЮРО  
Лагно Є. С. 

Науковий керівник: Галунко Г. М., асистент 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права  

Актуальність: Дослідження пігментних новоутворень шкіри меланоцитарного генезу 

диктується необхідністю диференціальної діагностики ранніх стадій меланоми з 

доброякісними меланоцитарними новоутвореннями - невусами. Виявлення малих ознак у 

хворих на меланому на ранній стадії попереджає фатальний прогноз. 

Мета: встановлення частоти і морфологічної характеристики різних видів невусів за 

даними дерматологічних та гістологічних досліджень. 

Матеріали та методи: дерматоскопічний, гістологічний (мікроскопічне дослідження 

препаратів, забарвлених гематоксиліном-еозином), статистичний (суцільного переліку та 

малої вибірки), опитування, анкетування. 

Результати: Ми опитали 80 студентів ВНМУ та дослідили 560 видалених невусів у 

350 осіб. Найбільш поширеним є внутрішньодермальний невус (322 препарати, що скл. 57%). 

Разом з тим  вражає велика кількість змішаних – 205 (37%). Спостерігали, також, 

диспластичні, пограничні, бородавчаті, блакитні, Спітц-невуси та невуси сальних залоз. З 

560 розглянутих нами зразків виявили 3 меланоми. При дослідженні препаратів було 

виявлено, що у 38% видалені невуси множинної локалізації.. У 32% випадків зустрічаються 

супутні патології. Найпоширенішими є: папіломи, кавернозні та капілярні гемангіоми, 

себорейний дерматит.   

Висновки: Невус – поширене новоутворення у  Вінницькій обл. Він рідко 

перероджується в меланому (0,54%). Вінничани достатньо часто видаляють утворення для 

профілактики переродження та з косметичною метою. Найбільш поширеним є 

внутрішньодермальний (57%) та змішаний (37%) невуси. Вони є одними з найбільш 

доброякісних. У більшості випадків невуси видаляють жінки віком від 11 до 30 років.  

 

 

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ 

Лепетенко Ю.Ю.  

Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права 

А.О. Гаврилюк (д.мед.н., проф.) 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

м. Вінниця, Україна 

Актуальність. Цитомегаловірусний гепатит складає 1% в етіологічній структурі 

гепатитів вірусної етіології. Розповсюдженість захворювання до цього часу достатньо не 

вивчена. Діагностика природженої ЦМВ -інфекції має певні труднощі, перш за все тому, що, 

за даними літератури, у 95 % хворих дітей з природженою ЦМВ -інфекцією спостерігається 

"прихований цитомегаловірусний синдром". У таких дітей у віддаленому періоді можуть 

виявлятися порушення поведінки, погана успішність у школі, дефекти зору, слуху, мови, 

хронічна патологія печінки.  

Мета. Вивчити клініко-морфологічні особливості перебігу цитомегаловірусних 

гепатитів. 

Матеріали і методи. Проаналізовано 15 випадків дітей з підтвердженим діагнозом 

природженої цитомегаловірусної інфекції. У 8 померлих на автопсії були помірно вираженні 

ознаки імунодефіциту, у 7 - посмертно виявлено ознаки гепатиту та цирозу печінки, у 2 

дорослих хворих проведено пункційну біопсію печінки. 


