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214 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ   

рецепторів при СПКЯ в стінках фолікула ставилися до прогестерону. По відношенню до 

норми реакція з прогестероном інвертуватися, що може бути пов'язано з порушенням дифузії 

гормону через клітинні мембрани. Також істотно змінювався характер взаємодії рецептор-

гормон: переважаючою ставала помірна або виражена реакція, проти слабкої в нормі. 

Зроблено висновок, що характер рецепторної взаємодії естрогену і прогестерону в 

фолікулах і стромі яєчників може відігравати істотну роль як безпосередньо в фолікулогенезі, 

так і  при безплідді. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ УТВОРЕННЯ СИНЦІВ УЖИВИХ ОСІБ РІЗНИХ 

ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ. 

Будко А.Ю., Рєзнік А.В., Гура Н.С., Фурда С.П., Панасовська К.О. 

Науковий керівник: Романюк А.М. д.мед.н., проф. завідувач кафедри патологічної 

анатомії 

Медичний інститут Сумського державного університету, кафедра патологічної 

анатомії. 

Актуальність:Встановлення давності утворення синців у живих осіб є одним із 

важливих завдань судово-медичної експертизи. Актуальність вирішення цього питання 

особливо зростає в тих випадках, коли відсутня можливість встановити конкретний термін 

виникнення пошкоджень, наприклад, при втраті свідомості, ретроградної амнезії, алкгольному 

сп'янінні. Крім того, така експертиза дуже важлива для того, щоб знайти об'єктивні докази, що 

підтверджують (або заперечують) показання потерпілого, свідків або підозрюваного, котрі 

нерідко дезінформують органи слідства про терміни отримання пошкоджень . 

Матеріали та методи. Досліджувалися синці у 80 потерпілих віком від 18 до 73 років, 

що піддавалися судово-медичній експертизі з приводу встановлення ступеня тяжкості 

тілесних ушкоджень за період з 1.08.2014 по 31.01.2015. Визначали показники 

функціонального стану шкіри і шкірного аналізатора в динаміці залежно від давності 

заподіяння травми. У процесі досліджень, використовуючи комбіновану дерматологічну  

установку (КДУ-3) і вологомір контактний шкірний (ВКК-1) Вивчалися кількісні показники 

електрофотопігментометрії, алгезіометрію. 

Результати. Обстежено 30 жінок та 50 чоловіків,які були розподілені за такими 

віковими категоріями :18-25 років 37,5 % (30 осіб); 26-35 років 18,75 % (15 осіб); 36-45 років 

18,75 % (15  осіб); 46-55 років 15 % ( 12 осіб); 56-73 роки 10 %(8 осіб). Розподіл за локалізацією 

ушкоджень: на тулубі 25 % (20 осіб); на голові та обличчі 18,75 % (15 осіб); на нижніх  

кінцівках  7,5 % ( 6 осіб); без чіткої локалізації 48,75 % (39 осіб). За кольором синців: синьо-

червоного кольору 52,5 % (42 особи); буро-зеленого кольору 26,25 % (21 особа); жовтуватого 

кольору 21.25 % (17 осіб). 

Дослідження дозволило істотно конкретизувати не тільки діагностику давності 

виникнення синців, але й характер висновків експертів про терміни нанесення травми. Замість  

ймовірного (через можливих помилок в межах 2-5 діб) висновку експерта про давність 

виникнення синців виявилося можливим об'єктивно і з високим ступенем точності (95%) 

встановити довірчі інтервали, в межах яких була заподіяна травма. У 24 осіб (30%) давність 

утворення синців визначилась в межах  ±4,5 годин, у 35 осіб (43,75 %)  

± 5,5  годин,та у  21 особи (26,25 %)  в межах ±7 годин. 

Висновки. Таким чином, зміна показників функціонального стану шкірного аналізатора 

з використанням системи пропонованих математичних моделей дозволяє об'єктивно і з 

високою точністю встановлювати давність виникнення синців при виробництві судово-

медичної експертизи живих осіб. 

 

 

 


