
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 

  



 
137 СЕКЦІЯ «ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ» 

при пальпації. На розрізі стінка жовчних міхурів потовщена до 1,0-1,2 см. Мінералізовані 

ділянки слизової оболонки були білувато-жовтавого кольору, гладенькі, блискучі та тверді. 

При механічному втручанні слизова оболонка відшаровувалася у вигляді тонких 

мінералізованих пластинок. На поверхні кальцифікованої слизової оболонки виявлялися 

тріщини, подібні до таких, які бувають на порцеляновому або полив'яному посуді. 

Гістологічне дослідження ПЖМ показує у всіх досліджуваних випадках у слизовій 

оболонці виявлялась помірна змішаноклітинна запальна інфільтрація. Депозити сполук 

кальцію відкладалися переважно у м’язовому шарі. Кальцифіковані маси розміщувалися 

вздовж м’язових та сполучнотканинних волокон, формували біомінеральні утворення в 

діапазоні від дрібних піскоподібних до грубо дисперсних фрагментів. Також виявлялися 

ознаки фіброзу, м’язової гіпертрофії, застою, крововиливи, гіалінозу. 

Висновок. У нашому дослідженні серед трьох клінічних випадків ПЖМ (один повний 

та два неповних типи) раку жовчного міхура не було виявлено. Ґрунтуючись на результатах 

досліджень та аналізу сучасних джерел літератури, можна зробити висновок, що 

біомінеральні утворення значних розмірів і поширеності у стінці жовчного міхура є відносно 

прогностично сприятливими і не асоціюються з раком жовчного міхура. 

 

 

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ СЕРЕД 

НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Піддубний А.М. 

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Москаленко Р.А. 

Сумський державний університет, кафедра патологічної анатомії 

Вступ. Рак передміхурової залози (РПЗ) – це злоякісна пухлина, що найбільш часто 

зустрічається у єропейських чоловіків, старших за 65 років. Пік захворюваності на РПЗ в 

українських чоловіків припадає на вік 67-68 років. У країнах Європи показники 

захворюваності на РПЗ складають 206,5 випадків на 100 тис. населення, смертності від РПЗ – 

55,6 на 100 тис. населення з тенденцією до зростання. Останнім часом 5-річна відносна 

виживаність пацієнтів з РПЗ збільшилася з 73,4% в 1999-2001 роках до 83,4% в 2005-2007 

роках. 

Матеріали та методи. Для дослідження були використані дані канцер-реєстру 

Сумської області та дані Національного інститут раку України з послідуючою їх 

статистичною обробкою.  

Результати дослідження. У 2011 році захворюваність на РПЗ складала 25,5 на 100 

тис. населення, а в 2015 році – 40,5 на 100 тис. населення. Найвищим цей показник був серед 

міського населення і у 2015 році склав 62,3 на 100 тис. населення.  

Натомість, за останні 5 років відмічається тенденція до зниження показників 

смертності від РПЗ серед чоловічого населення Сумської області. В 2011 році цей показник 

складав 16,8 на 100 тис. населення, а в 2015 – 15,6 на 100 тис. населення. Це можна пояснити 

використанням сучасних протоколів надання медичної допомоги хворим на РПЗ та 

підвищенням якості надання медичної допомоги.  

Звертає на себе увагу те, що національні показники за всі роки спостереження були 

стабільно вищими.  

Висновки. За останні 5 років в Сумській області спостерігається підвищення 

показників захворюваності на РПЗ. Одночасно відбувається зниження смертності від РПЗ 

серед чоловічого населення Сумської області.  

 

 

 

 

 

 


