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КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА 

Ібрагімова Ш.Е. , Немцова В.Д.  

ВПЛИВ СУБКЛІНІЧНОГО ГІПОТИРЕОЗУ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ТА 

ЛІПІДНИЙ ОБМІНИ ПРИ КОМОРБІДНІЙ ПАТОЛОГІЇ  

 

Ібрагімова Шафаг Ельнур кизи 

студентка Харківського національного медичного університету 

 

Немцова Валерія Данилівна 

д.м.н., доцентка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини 

Харківського національного медичного університету 

 

Актуальність. На теперішній час існують суперечливі дані щодо впливу 

субклінічного гіпотиреозу на вуглеводний та ліпідний обміни [ 1,3,4]. Стосовно  

коморбідних патологій, наприклад, у хворих на гіпертонічну хворобу в 

комбінації з цукровим діабетом 2 типу   – даних практично немає, тому, 

питання є актуальним на сьогодення [ 2].  
Мета. Визначити вплив субклінічного гіпотиреозу на вуглеводний та 

ліпідний обміни у  пацієнтів з поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби та 

цукрового діабету 2 типу. 

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз медичної 

документації 152 хворих з гіпертонічною хворобою (ГХ) у поєднанні з 

цукровим діабетом 2 типу, та 93 хворих з поєднаним перебігом ГХ,ЦД2Т та 

субклінічним гіпотиреозом (СГТ) на тлі аутоімунного тиреоїдіту (АІТ), які 

проходили обстеження та лікування  у відділеннях ДУ «Національний інститут 

терапії імені Л.Т.Малої НАМН України». Усім хворим було проведене 

комплексне клініко-біохімічне, імуноферментне, інструментальне дослідження. 

Показники ліпідного (рівні загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), 
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холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХСЛПНЩ), холестерину 

ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХСЛПДНЩ), холестерину ліпопротеїдів 

високої щільності (ХСЛПВЩ)) та вуглеводного обміну (рівні глюкози натще та 

уміст глікованого гемоглобіну (HbA1с, %))  вимірювались за 

загальноприйнятими методиками. Концентрацію інсуліну в крові визначали 

імуноферментним методом. Для кількісної оцінки ступеня вираженості 

інсулінорезистентності використовували математичну модель гомеостазу 

(Homeostasis Model Assesment - HOMA) з визначенням індексу HOMA-IR. З 

метою верифікації діагнозу СГТ досліджувалася концентрація ТТГ, вільного 

тироксину, вільного трийодтиронину та аутоантитіл до тиреопероксидази у 

сироватці крові за допомогою імуноферментного аналізу. Оцінку порушень 

ліпідного обміну проводили на підставі методичних рекомендацій з 

дисліпідемії Асоціації кардіологів України (2018р.). До дослідження не 

включали пацієнтів із симптоматичною АГ, ЦД 1 типу, 

вторинноінсулінозалежним ЦД 2 типу та іншими ендокринологічними 

порушеннями, клінічними ознаками ІХС (зокрема наявність коронарної 

реваскуляризації в анамнезі), хронічною серцевою недостатністю вище ІІ ф.к. 

за NYHA, важкими супутніми хронічними соматичними захворюваннями, 

післяопераційний СГТ. Усі хворі отримували постійну сучасну 

антигіпертензивну, антідіабетичну та гіполіпідемічну терапію не менш 3 

місяців до включення у дослідження. Контрольну групу склали 30 осіб 

відповідного віку та статі без наявності в анамнезі хронічних захворювань 

внутрішніх органів.  

Результати. При порівняльному аналізі показників ліпідного обміну було 

відзначено достовірне (р<0,05) збільшення рівнів ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, ХС 

ЛПДНЩ при зменшенні рівня ХС ЛПВЩ у групах пацієнтів порівняно з 

групою контролю. При поєднаному перебігу ГХ, ЦД 2 типу та СГТ 

спостерігалося достовірне підвищення ЗХС порівняно з пацієнтами з ГХ та ЦД 

2 типу (р=0,002). Наявність СГТ супроводжувалася більш високими 
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значеннями ТГ, ХС ЛПДНЩ та ХС ЛПВЩ порівняно із хворими на поєднаний 

перебіг ГХ та ЦД 2 типу, але достовірних відмінностей знайдено не було 

(р>0,05). При коморбідній патології, за наявністю СГТ спостерігалися 

достовірно більш високі рівні ХС ЛПНЩ порівняно з хворими без порушення 

функції ЩЗ (р=0,048).  

Наявність ЦД 2 типу очікувано супроводжувалася вірогідно більш 

високими показниками вуглеводного обміну, ніж у групі контролю. Наявність 

СГТ у хворих на ГХ та ЦД 2 типу характеризувалася вірогідно нижчими 

показниками рівня глюкози натще (р=0,001), глікованого гемоглобіну  

(р=0,011) порівняно з хворими з коморбідністю ГХ та ЦД 2 типу без порушення 

функції ЩЗ. Проведення однофакторного дисперсійного аналізу виявило 

значимий вплив рівня ТТГ на рівень глюкози натще (р=0,001) у пацієнтів з 

поєднаним перебігом ГХ, ЦД 2 типу та СГТ. Ці дані співпадають з 

результатами останніх років, які вказують на зниження рівня глюкози при 

підвищених рівнях ТТГ за рахунок стимуляції глюконеогенезу та симпатичної 

стимуляції печінки. Синергічний негативний вплив метаболічних процесів при 

коморбідній патології призводить також і до прогресування 

інсулінорезистентності.  Наявність СГТ супроводжується достовірно нижчими 

значеннями індексу НОМА-IR порівняно з  групою пацієнтів з ГХ, ЦД2Т з 

неушкодженою функцією ЩЗ  (р=0,001). Припускається, що це пов'язано з тим, 

що тиреоїдні гормони мають двоякий вплив на вуглеводний обмін, оскільки 

вони є не тільки антагоністами інсуліну і виявляють контринсулярну дію, але й 

за своїм впливом на периферичні тканини  є ще й синергістами інсуліну та 

сприяють транспорту та утилізації глюкози. Крім того, існує значна кількість 

робіт, у яких вказується на позитивний вплив метформіну, який приймали всі 

хворі у дослідженні, не тільки на вуглеводний обмін, а й на тиреоїдний, що теж 

може пояснювати більш низькі рівні НОМА-IR  в групі пацієнтів з ГХ,ЦД2Т та 

СГТ. 
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Висновки. Незважаючи на отримання сучасної антигіпертензивної, 

антидіабетичної та гіполіпідемічної терапії,  у хворих з коморбідним перебігом 

гіпертонічної хвороби, цукрового діабету 2 типу та субклінічного гіпотиреозу 

спостерігаються ознаки більш вираженої атерогенної дисліпідемії на тлі менш 

виражених порушень вуглеводного обміну та рівня інсулінорезистентності, на 

ряду з хворими з коморбідністю  ГХ та ЦД 2 типу, що свідчить про значну роль 

підвищених рівнів ТТГ в регуляції ліпідного та вуглеводного обміну під час 

зазначених патологічних станів, і, як наслідок, підвищення ризику 

прогресування атеросклерозу і, відповідно, ризику розвитку його ускладнень.  
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ESTIMATION OF CYTOGENETIC EFFECTS OF BECLOMETASONE 

DIPROPIONATE IN CELLS OF ASTHMATIC PATIENTS 

 

A.E. Lintsov1, S.E. Shevelev2, N.M. Pleskach3, V.M. Mikhelson3 
1North-Western Mechnikov State Medical University - St.Petersburg  

(Russian Fed.),  
2First Pavlov State Medical University - St.Petersburg  

(Russian Fed.),  
3Institute of Cytology of the Russian Academy of Sciences - St.Petersburg  

(Russian Fed.) 

 

Introduction 

Inhaled  corticosteroids  (ICSs)  are  indicated  in the  management           of   most   

asthmatic   patients,   and   the  assessment   of   possible   cytogenetic   effects   of  

these   medicines   seems  to  be important.      The   aim   of   the   present    study   

was  to  estimate    possible  cytogenetic    effects   of    beclometasone    dipropionate  

(BDP)   on        the   cells  of  asthmatic   patients.  

 

Materials and Methods 

The  frequencies  of  chromosomal  aberrations   (CA)  and sister-chromatid    

exchanges ( SCE)    in  cultured   peripheral    blood  lymphocytes,           as   well  as   

the  micronuclei  (MN)  frequencies          in   exfoliated          epithelial        cells   of   

buccal     mucosa    were    scored     for   26              asthmatic    patients   (aged 18-

67  years)   treated   with   beclometasone    dipropionate-HFA      at   400 mcg/day     

in  4  divided  doses.  

The  control  group  consisted  of  20  healthy  subjects.  

To  determine  the SCE  frequency (mean  SCE  number  per  cell)  fifty metaphase 

plates  with well-spread chromosomes   were  scored per sample on coded  slides.  
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200  metaphase  plates  with  well-spread  chromosomes   were studied  for  each  

individual  on  coded  slides  to  analyze  the  CA  frequency (mean number of CA 

per 100 cells). 

 To  count  MN  frequency  (cells  with  MN  per 100   cells)  a  total  of  3000   

buccal  mucosal    cells   were  scored  per  each  individual   on   coded   slides. 

The   statistical   analysis  was  carried  out  by  Student's  t  test. 

 

Results 

 The  significant   elevation of  both SCE and CA  levels  in peripheral  blood  

lymphocytes  (figure 1)  as   well   as   MN  frequencies  in  buccal  epithelial   cells  

(figure 2)   was   revealed  in  asthmatic  patients  as  compared   with  healthy  

controls.  
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 We  found  that  the  treatment  with  beclometasone   dipropionate (400 mcg/day) 

 did not have  significant  influence  (p>0.05)  on  CA  and  SCE  levels  in peripheral  

blood  lymphocytes  (figure 3).  However  (figure 2)  patients    treated       with   

ICSs   had   the   significantly  (p<0.001)        higher     frequencies of  MN       in  

their   buccal   epithelial  cells   than   those  not  taking  this  therapy (0.36±004 and  

0.23±0.014, respectively). 
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Conclusions 

The  significantly  increased  SCE and CA frequencies  in peripheral          blood  

lymphocytes  were  established  in  asthmatic  patients  as        compared  to healthy 

subjects.  

The   data  obtained  may  suggest   that  beclometasone   dipropionate  

(BDP)        in   the dosage  used  does  not  cause  any   significant   cytogenetic  

damages        in  the   lymphocytes  of    patients    examined.   The   increased   MN    

levels   in  buccal  epithelial  cells   in  patients    treated     with  ICSs  may be   

attributed       to   the   local   irritate   effect      of   ICS. This    finding   confirms   

the   necessity       of   the   practice   of  oral    cavity    hygiene    after  ICS  use. 
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АНАЛІЗ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ДЕФІЦИТУ 

ВІТАМІНА В12 ВИКЛИКАНИХ COVID-19 

 

Міхальова Аделія-Анна Анварівна 

Студентка медичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

 

 Вступ. Внаслідок потрапляння в організм людини збудник COVID-19 

провокує низку реакцій, епопеєю яких стає запалення легень з інфламативно-

легеневими деструкціями та інші інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів, 

які супроводжуються лихоманкою, головним болем, кашлем, кровохарканням, 

міалгією та нирковою недостатністю. Неврологічні  прояви наслідків  COVID-

19 можна розділити на ті, які уражають центральну нервову систему - епілепсія, 

атаксія, енцефаліт, порушення свідомості, гостра геморагічна некротична 

енцефалопатія та головний біль, та інші, які стосуються периферичної нервової 

системи, а саме: ураження опорно-рухового апарату, хемосенсорна дисфункція, 

аносмія, полірадикулопатія - синдром Гійєна-Барре.  

Мета роботи. Виявити ускладнення неврологічного характеру та 

дослідити  причини, які найчастіше провокують психоневрологічні відхилення 

в осіб, які перенесли SARS-CoV-2 та можливий розвиток вітамінодефіцитних 

станів, зокрема кореляцію рівня вітаміну В12 у крові, які спостерігаються після 

медикаментозної терапії.  

Матеріали і методи дослідження. Використано бібліосемантичний 

метод та контент-аналіз літератури відносно питань  постмедикаментозних 

ускладнень  пацієнтів, інфікованих  SARS-CoV-2. Опитування осіб, які 

перенесли коронавірусну інфекцію, по шкалі HADS та по неврологічним 

ускладненням, які виникли на фоні перенесеної інфекції. Визначення рівня 

вітаміна В12 у пацієнтів, котрі перехворіли ковідом. 
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Результати. За період дослідження було проанкетовано 107 осіб, і 

виявлено, що найчастішими неврологічними  після інфекційними відхиленнями 

є: слабкість та втома; погіршення пам‘яті; зниження якості сну; головний біль; 

підвищена пітливість. 

Також було відібрано 106 зразків крові для проведення аналізу на дефіцит 

вітаміну В12 та отримано наступні результати: у 31 осіб, що перенесли Covid-

19, виявлений дефіцит вітаміну В12, що складає 29,2%. У 75 пацієнтів рівень 

вітаміну в нормі. У контрольній групі, яка складалась з 30 здорових людей, 

дефіцит виявлений у 5 опитуваних – тобто 16,6%. 

Проведено опитування по шкалі HADS – госпітальній шкалі тривожності та 

депресивності, в ході якого виявлено, що у  24,2% – клінічно виражена тривога, 

у 44,9% - субклінічно виражена тривога, а 30,9% - без симптомів тривоги. Що 

стосується депресії – 13,1% - з клінічно вираженою депресією, 27,1% - з 

субклінічно вираженою депресією, 59,8% -  без симптомів депресії. 

Висновки. У ході дослідження виявлено, що найчастішими 

неврологічними ускладненнями після перенесеного Covid-19 є головний біль, 

який характерний для 42% опитаних; підвищена пітливість, яка зустрічається в 

41% осіб, що перенесли Covid-19; одними з головних та найчастіших 

ускладнень є слабкість та втома (у 63,5%) та погішення пам’яті (у 58%). 

Погіршення сприйняття та спотворення запахів зустрічаються у 27% випадків. 

Дефіцит вітаміну В12 спостерігається у кожного третього протестованого, що 

переніс Covid-19. Симптоми тривоги мають місце у 69,1% респондентів; ознаки 

депресії – у 40,2% опитаних. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ  

ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ 

 

Новицька Єлизавета Радиславівна 

студентка Харківського національного медичного університету 

Науковий керівник: Заворотний В’ячеслав Іванович 

к.мед.н., асистент кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та 

соціальної роботи 

 

Зaтримка психічного розвитку (ЗПР) – це пaтологія, якa зустрічaється в 

дитячому віці досить чaсто. Зa даними вітчизняних авторів (К. Барт, В.В. 

Лебединський та ін.), вона спостерігається у 12-20% дітей. ЗПР - це порушення 

нормaльного темпу психічного розвитку, при якому окремі психічні функції 

(пaм'ять, увaгa, мислення, емоційно-вольовa сферa) відстaють у розвитку від 

прийнятих психологічних норм для цього віку. Поняття ЗРП, яке широко 

застосовувалось в 90-х рокaх ХХ століття у радянській літературі, нині є 

застарілим і замінене поняттям "Розлади психологічного розвитку". Серед 

причин, які призводять до виникнення ЗПР виділяють наступні: несприятливий 

перебіг вагітності (пізні токсикози, резус-конфлікт), патологія пологів (родові 

травми), недоношеність дитини, соматичні захворювання (рахіт, хронічні 

хвороби), соціальні фактори (повна ізоляція за умов соціальної депривації; 

авторитарний тип виховання тощо). 

Мета. Виявити причини виникнення ЗПР для визначення можливості 

корекційного, психотерапевтичного та медикаментозного лікування. 

Матеріали і методи. Результати обстеження 528 дітей із ЗПР за 2016-

2018 рр. Проводилася комплексна робота з дітьми, батьками, збір анамнезу і 

обробка даних. Умовно ці діти були розподілені за чотирма основними типами. 
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Результати. Як показали результати комплексної діагностики, 11% дітей 

відносяться до І типу ЗПР конституціонального генезу. Для цих дітей 

характерні порушення емoційно-вoльових процесів, нестійкий прояв емоцій та 

розлади адаптаційних здібностей дитини до нових ситуацій. У ІІ групу ЗРП 

сомaтогенного походження увійшло 23% дітей. Ці діти більш схильні до 

хворобливих станів. Гіперопіка в даному випадку негативно позначається на 

дітях, оскільки батьки занадто піклуються про своє чадо, побоюючись, що він 

може собі зашкодити, тим самим перешкоджаючи прояву у нього 

самостійності. У ІІІ групу ЗПР психогенного походження, було віднесено 9% 

дітей. Причиною цього типу є проблемне виховання, неблагополуччя в родині, 

психічні травми (агресія, насильство), що спричиняє переважання в характері 

дитини нерішучості, боязливості, соромливості і, як наслідок, аморальна 

поведінка і безвідповідальність. До ІV типу ЗПР церебрально-органічного 

генезу були розподілені 57% дітей. В основі цієї групи органічні порушення 

(захворювання нервової системи), причинами яких є: патологія вагітності, 

родові травми, нейроінфекції. При цій формі спостерігається мінімальна 

мозкова дисфункція - комплекс легких порушень розвитку, який проявляє себе, 

залежно від конкретного випадку, дуже по-різному в різних областях психічної 

діяльності. 

Висновки. ЗПР відноситься до групи відхилень в психічному розвитку і 

займає проміжне місце між нoрмою і патoлoгією. Діти із ЗПР при своєчасній та 

грамотно побудованій корекційно-психологічній і медичній допомозі можуть 

частково і навіть в повному обсязі подолати це відхилення в розвитку. 
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Актуальність. Проблема оптимізації лікування жінок з гормон-

залежними захворюваннями репродуктивної системи особливо актуальні під 

час планування сім`ї. Одним з таких захворювань є ендометріоз – в основі якого 

лежить гетеротопія ендометрію на тлі порушення функції гіпоталамо-

гіпофізарно-яєчникової системи, імунного дисбалансу при наявності генетичної 

схильності. У структурі гінекологічної захворюваності ендометріоз займає 3-тє 

місце, поступаючись запальних захворюванням органів малого таза і міомі тіла 

матки [1], зустрічається у 7-15% жінок репродуктивного віку [2]. За даними 

сучасних досліджень, ендометріоз поєднується з непліддям у 30-50% жінок [3, 

4]. Дедалі більшої популярності набуває застосування допоміжних 

репродуктивних технологій (ДРТ), у тому числі таких досягнень кріобіології, як 

кріоконсервація ооцитів та тканин яєчника, які, в тому числі, можуть бути 

застосовані для збереження фертильності у хворих з ендометріоз – 

асоційованим безпліддям [5].  
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Мета дослідження. Проаналізувати висвітлені в науковій літературі 

результати досліджень щодо застосування кріоконсервації ооцитів та тканин 

яєчника у хворих з ендометріоз-індукованим непліддям. 

Обговорення результатів. Патогенез непліддя, спричиненого 

ендометріозом, залишається значною мірою невідомим. Відомо, що 

захворювання, особливо при ураженні яєчників, негативно впливає на 

оваріальний резерв, що підтверджено сонографічними та гістологічними 

дослідженнями. В уражених ендометріозом яєчниках виявляють значно нижчу, 

ніж в інтактних, частку примордіальних фолікулів, одночасно з цим, підвищену 

частку невідновлюваних дозріваючих фолікулів [6]. Таким чином, збереження 

оваріального резерву може стати провідною ланкою лікування ендометріоз-

асоційованого непліддя. Кріоконсервація ооцитів може стати методом вибору 

для пацієнток з ендометріозом, так як він не впливає на майбутній оваріальний 

резерв та менш інвазивний, ніж інші методи збереження фертильності. 

Принцип методу полягає у контрольованій гіперстимуляції яєчників, вилученні 

ооцитів, їх збереженні за температури  - 196°С (температура рідкого азоту) 

одним з трьох методів: повільного програмного заморожування (в англомовній 

літературі –  «slow freeze»), швидкого заморожування чи вітрифікації, з метою 

подальшого екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) [7]. Хоча може 

знадобитися декілька циклів забору матеріалу, особливо у пацієнток зі 

зниженим оваріальним резервом, кількість циклів контрольованих стимуляцій 

не корелює з підвищенням ризику рецедиву захворювання. Деякі автори 

вважають, що ефективність ЕКЗ при наявності ендометріозу знижується, однак 

при застосуванні більшої кількості ооцитів показники повертаються до 

контрольних значень. Підвищенню фертильності значною мірою сприяє 

проведення ЕКЗ після проведення хірургічного лікування, коли яєчники 

залишаються безрецидивними. Доступні варіанти збереження репродуктивної 

функції також включають кріоконсервацію кортикального шару яєчника, що 

наразі активно застосовується під час лікування онкохворих. Принцип цього 
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метода полягає у односторонньому видаленні кортикального шару яєчника чи 

оофоректомії, з метою його подальшого заморожування та ретрансплантації, 

так як примордіальні фолікули розташовуються в погано васкуляризованій 

частині яєчника, вони відносно стійкі до ішемії, що дозволяє їм зберегти 

життєздатність під час короткочасного періоду ішемії та призводить до 

успішного відновлення фертильності [8]. При ендометріозі кортикальний шар 

можна видалити та зберегти, тим самим зберігаючи фолікули від потенційного 

прогресування захворювання. Дані, зібрані у онкохворих, що перенесли 

реімплантацію тканин яєчника, показали 90% відновлення ендокринної системи 

та високу частоту вагітностей [9].   

Висновок. Результати огляду наукової літератури свідчать про те, що 

висока розповсюдженість ендометріозу, різке зниження оваріального резерву, 

висока вірогідність розвитку непліддя, рецедивний перебіг та необхідність у 

повторних втручаннях через невчасне або неадекватне лікування дозволяють 

розглядати ендометріоз як важливу наукову, медичну та соціальну проблему. 

Персоналізоване консультування зі збереження оваріального резерву показане 

усім хворим на ендометріоз незалежно від віку, ступеня залучення яєчників, 

проведених чи запланованих інвазивних втручань. З урахуванням показників 

успіху та ризику застосування різних методів ДРТ,  кріоконсервація ооцитів та 

кортикального шару яєчника є найбільш оптимальною методикою збереження 

фертильності у хворих на ендометріоз, так як вони не мають негативного 

впливу на оваріальний резерв та мають високі шанси на забезпечення 

майбутньої вагітності, за умови наявності достатньої кількості ооцитів.  
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Актуальність. В сучасному світі існує безліч методів , які дозволяють 

виявити наявність та ступінь того чи іншого порушення емоційних та 

особистісних розладів , а саме, специфіку цих патологічних особливостей.  

Але , вивчення творчої діяльності душевнохворих людей дозволяє 

проникнути в світ внутрішніх переживань людини , розширює спектр 

психодіагностичних методів для оцінки психічних процесів в деяких аспектах 

психічного функціонування пацієнтів психічних закладів ( як одномоментно, 

так і в динаміці), а також дозволяє поглибити уявлення спеціалістів сфери 

психічного здоров’я про особливості зміни психіки хворих з рідким типом 

шизофренії( так, як частота зустрічаємості кататонічної форми шизофренії 

приблизно від 1 до 4 % від загальної кількості хворих з цим захворюванням ). 

Матеріал та методи дослідження.  Дослідження проводилось на базі  

Харківської  обласної клінічної психіатричної лікарні №3. Для аналізу 

використовувалась медична документація (етапні епікризи , виписки з 2017 по 

2020 рр., результати психодіагностичних досліджень ), а також малюнки на 

вільну тему хворого з прогредієнтною кататонічною шизофренією. 

Результати. При аналізі когнітивної сфери в динаміці розвитку 

захворювання , відмічається прогресуюче зниження когнітивних функцій з 

легких (2017) до виражених (2020): зниження властивостей пам’яті при 

механічному запам’ятовуванні ; своєрідність ,неадекватність асоціативних 
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образів, при опосередкованому запам’ятовуванні ; значне послаблення 

властивостей довільної активної уваги. 

Дослідження мислення підтверджує зниження параметрів володіння 

основними розумовими  операціями , малопродуктивність, розірваність, 

нецілеспрямованість , паралогічність мислення , з порушенням операціональної 

сторони і особистісного компонента, що зберігаються. Рівень узагальнення з 

спотворенням процесу узагальнення , вираженими складностями аналізу і 

синтезу . Емоційна сфера також характеризується негативною динамікою: 

наростання емоційного дистанціювання ,вихолощеність емоційних проявлень , 

значне зниження мотиваційно-вольового компоненту діяльності ; дефектність 

психічної діяльності і ,як висновок, соціальна дезадаптація. 

Всі малюнки ,які ми дослідили виділяються монотонністю , 

стереотипністю – багаторазове повторення одних і тих же зображень з деякими 

варіаціями ,одноманітність поз, виразів та рис обличчя.  

Зображення «людей» часто знаходяться окремо на малюнку, тобто 

ізольовано, спостерігається незавершеність малюнку та цілісного образу 

людини(може бути намальована тільки голова), також ,часто ці малюнки не 

мають сюжету. Відмічається також деформація тіл, навіть при збережених 

пропорціях. Хворі часто зображують людей в агресивному світлі( вони їх 

малюють з щупальцями , шипами). При цьому можна звернути увагу на 

амбівалентне відношення до персонажів, тобто дуже детальне вимальовування 

істот, які виглядають досить страхітливими та лякаючими. 

Малюнки багаті на стереотипність та збагатшуються на символізми. 

Досить часто на цих зображеннях наявний підпис , що містить якесь 

зашифроване послання в формі букв або цифр. З часом , по мірі прогресування 

хвороби відмічається посилення тенденції до прикрашання малюнків , що може 

свідчити про емоційне збіднення , втрати контакту з реальним світом.  

При аналізі кольорів , які використовуються для малюнку можна 

підмітити , що досить часто хворі використовують тільки звичайну ручку або 
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якщо і використовують фарби , то вони не співпадають з реальними кольорами 

предметів або осіб в реальному житті ( зелене небо, голубе сонце) , а також 

можуть спостерігатись як  «вибухи яскравості» , особливо в період актуалізації 

найбільш яскравих емоційних переживань, так і монотонна , тускла 

размальовка , або повна відмова від застосування фарб в малюнку, що свідчить 

про злоякісне протікання хвороби. 

Висновок. Отже, потрібно зауважити, що перебіг такого захворювання , 

як шизофренія виражається в особливому порушенні процесів сприйняття та 

відтворення поступаючої інформації , що має місце і ми можемо це побачити в 

відтвореннях образотворчого мистецтва . Саме на основі аналізу продуктів 

вільної творчості пацієнта можна зробити висновки про період перебігу 

захворювання, що ,безпосередньо, буде виявлятися в малюнках цих хворих і 

буде відповідати процесу захворювання : від періоду яскравих емоційних 

переживань до періоду погіршення процесу, набування ним злоякісного 

перебігу. 

Ця інформація здатна значно розширити та більше зрозуміти про деякі 

особливості протікання прогредієнтної  кататонічної шизофренії, а також  

відкриває нові можливості при аналізі можливості реабілітації і покращення 

стану хворого. 
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Государственная охрана руководителей страны является одним из 

важных условый и атрибутов сильной и стабилной государственной власти, 

которая обеспечивает надёжное функцинирование политических и 

экономических институтов данного общества.  

В Венгрии в основном эту задачу по закону выполняет отдел 

полицейской части „Резервной Полиции” с общими правоохранительными 

полномочиями, и так называемый "Центр по борьбе с терроризмом”. [1] [2] 

https://orcid.org/0000-0002-7661-4485
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В Венгрии „Центр по борьбе с терроризмом” организует и выполняет 

охрану Премьер-министра; Министра иностранных дел; и Генерального 

прокурора. А „Резервная Полиция”, которая является главной силой 

Венгерской Полиции, организует и выполняет охрану Президента Венгрии, 

Президента Конституционного Суда, и посещающих в Венгрию 

заслуживающих международную охрану, особо угрожаемых иностранных 

политических руководителей. [2] 

В подготовке и на тренировках к решению задач охраны, очень важное 

внимание удаляейтся медицинской подготовке личного состава. [3] 

Человечность в теории и на практике... 

Во время дистанционного преподавания мною предмета Людовицеума: 

Anthologia Philosopphico-Politca, в введении подчеркнул - слушателям I-го, 

начинающего курса Факультета правоохранительной науки  Hационального 

университета общественной службы в Венгрии - что главная цель предмета 

Людовицеум:воспитывать студентов быть человеком всегда, во всех 

обстоятельствах службы отечества!...[4] 

После перерыва один из студентов оповещал меня и группу, что его 

скорая медицинская помощь скоро может вызвать с урока. Так как во время 

урока, выглядя через окно своей квартиры он увидел недалеко, лежащего как 

бы без сознания человека рядом с дорогой. Там уже хотели помогать два 

водителя которые остановили свою машину, но у них нехватало храбрости, а 

наверно и подготовленности помогать беспомощному человеку... Он как мог 

быстро спустился с третего этажа вызвал скорую и сразу приступил к оказанию 

первой медицинской помощи; массаж сердца, как учили ему на разных курсах 

Полиции, и Армии, и очень надеется что со своим обученным 

профессиональным действием успел спасти жизнь человека... Но нет в этом 

ничего особеного, он на это дал свою клятву… 

Военно-медицинская подготовка желающих включает в себе такие же 

элементи как и в России. 
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Военно-медицинская подготовка 

Основные знания военно-медицинской подготовки применяются и в 

мирное время, так как от экстренных ситуаций не застрахован никто. 

Важно оказывать помощь без паники, находясь в спокойном 

уравновешенном состоянии. 

Для процедур, которые требуют присутствия более одного человека, 

целесообразно привлекать других людей. Такими манипуляциями являются 

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и другие. 

В случае если требуется помощь растерявшихся прохожих, 

целесообразно говорить с ними в приказном порядке. Это поможет побудить их 

к действию с большей скоростью и избежать нежелательных разговоров, так 

как экстренные ситуации требуют незамедлительной реакции. 

Цели подготовки военно-медицинской подготовки 

Изучение основных правил личной гигиены, причин и признаков 

возникновения распространённых травм, получение навыков оказания помощи 

посредством медицинских материалов, имеющихся в наличии, а также 

подручных средств. 

Составляющие военно-медицинской подготовки: 

• обучение проведения противошоковых мероприятий (наложение повязки, 

иммобилизация пострадавшей конечности, введение обезболивающего, 

остановка кровотечения); 

• правила использования медицинских средств, содержащихся в 

индивидуальной аптечке (индивидуальные перевязочный и 

противохимический пакеты, средства, применяющиеся для 

обеззараживания воды, другие компоненты аптечки); 

• обучение поисковым мероприятиям; 

• изучение правил транспортировки раненых; 

• обезвреживание взрывоопасных предметов; 
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• ознакомление с мерами профилактики заражения радиоактивными, 

химическими, биологическими веществами. Оказание помощи при 

отравлении ими; 

• тренировка проведения санитарной обработки. 

Теория и практическое её применение 

Для закрепления теоретических знаний, полученных на специальных 

занятиях, приглашаются медицинские работники части, а также опытные 

военнослужащие. Знания отрабатываются тренировочными упражнениями в 

специально созданных условиях, которыми могут являться учебные полигоны 

или специализированные классы. 

Качество восприятия теоретической информации усиливается 

посредством применения учебной литературы – плакатов, таблиц, схем. 

Особого внимания заслуживает подготовка к поведению в экстремальных 

погодных условиях – присутствии сильного мороза или чрезмерно высокой 

температуры окружающей среды. [5] 

Федеральная Служба Охраны в России 

«В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О 

государственной охране» ФСО России осуществляет внешние сношения со 

специальными службами, правоохранительными органами и организациями 

иностранных государств. [6] 

Правоохранительные органы (П.о.) – это государственные органы, 

основной функцией которых являетця охрана законности и правопорядка, 

защита прав и свобод человека, борьба с преступностью. К этим органам 

относятся: суд, арбитражный суд, конституционный суд, прокуратура, органы 

внутренних дел, контрразведки, таможенного контроля, налоговой полиции, 

юстиции. В широком смысле понятие „П.о.” включает также ряд 

негосударственных институтов: адвокатуру, третейский суд и др. Организация 

и деятельность П.о. – предмет одноименной учебной юридической дисциплины 

и отрасли правоведения. [7] 
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Государственная охрана  функция федеральных органов государственной 

власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, 

осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, 

охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер. 

Государственная охрана это осуществляется на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

международных договоров Российской Федерации. Основными принципами 

осуществления государственной охраны являются принципы законности, 

уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

централизованного руководства, взаимодействия государственных органов 

обеспечения безопасности, непрерывности, сочетания гласных и негласных 

методов деятельности, подконтрольности и поднадзорности. Федеральная 

служба охраны Российской Федерации (ФСО России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и 

иных видов специальной связи и информации, предоставляемых федеральным 

органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и другим государственным органам. ФСО России 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через территориальные 

органы. Руководство деятельностью ФСО России осуществляет Президент 

Российской Федерации. Положение о ФСО России и структура федеральных 

органов государственной охраны утверждаются Президентом Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации координирует деятельность 

ФСО России в части, касающейся взаимодействия ФСО России с 

федеральными органами исполнительной власти. 

Основными задачами ФСО России являются. Обеспечение безопасности 

объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного 
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пребывания и на трассах проезда (к объектам государственной охраны 

относятся Президент Российской Федерации, лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, федеральные 

государственные служащие, подлежащие государственной охране в 

соответствии с федеральным законом «О государственной охране», а также 

главы иностранных государств и правительств и иные лица иностранных 

государств во время пребывания на территории Российской Федерации). 

Прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам объектов 

государственной охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению 

этой угрозы. Предупреждение, выявление и пресечение противоправных 

посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты — 

здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы 

государственной власти, прилегающие к указанным зданиям, строениям и 

сооружениям территории и акватории, подлежащие защите в целях 

обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а также здания, 

строения и сооружения, прилегающие к ним территории и акватории, 

находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной 

охраны. Предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных 

правонарушений на охраняемых объектах, в местах постоянного и временного 

пребывания объектов государственной охраны и на трассах их проезда. Защита 

охраняемых объектов. Участие в пределах своих полномочий в борьбе с 

терроризмом. Организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, 

совершенствования специальной связи и информации, предоставляемых 

государственным органам. Участие в разработке и реализации мер по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации, 

противодействию техническим разведкам и защите сведений, составляющих 

государственную тайну. Осуществление государственной политики в области 

правовой информатизации Российской Федерации и координация работ, 

производимых в этой сфере. Информационно-технологическое и 
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информационно-аналитическое обеспечение государственных органов, 

техническое обслуживание и программное сопровождение информационно-

телекоммуникационных систем и ситуационных центров, а также 

информационное обеспечение управления государством в военное время и при 

чрезвычайных ситуациях. Обеспечение собственной безопасности. [8] 

Взаимодействие органов государственной охраны со специальными 

службами, правоохранительными органами и организациями иностранных 

государств устанавливается на основе международных договоров Российской 

Федерации и взаимной договоренности и направлено на обеспечение 

безопасности объектов государственной охраны, обеспечение безопасности 

глав иностранных государств и правительств, членов их семей, а при 

необходимости и иных иностранных государственных, политических и 

общественных деятелей в период пребывания на территории Российской 

Федерации, обеспечение Президента Российской Федерации специальной 

связью с главами иностранных государств и главами правительств 

иностранных государств. В целях реализации указанных полномочий ФСО 

России имеет право обмениваться со специальными службами, 

правоохранительными органами и организациями иностранных государств 

оперативной информацией, специальными техническими и иными средствами, 

а также договариваться об условиях и порядке обеспечения личной 

безопасности объектов государственной охраны при их выезде за пределы 

территории Российской Федерации. В настоящее время ФСО России 

поддерживает контакты с иностранными специальными службами, 

правоохранительными органами и международными организациями, 

участвующими в обеспечении безопасности охраняемых лиц. [9] 

16 сентября 2020 года исполнилось 139 лет государственной охране 

России. Именно в этот день сто тридцать девять лет назад было создано первое 

в российском государстве специальное ведомство, которое отвечало за 

обеспечение государственной охраной высших должностных лиц. Система 
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государственной охраны в ряде ее важнейших компонентов существовала 

задолго до образования самостоятельной службы. Функции охраны выполняли 

в более раннее время рынды, затем – дворцовые стрельцы, потом – гвардейские 

армейские полки, императорский конвой, а также дворцовые гренадеры. [10] 

Правоохранительные системы в Венгрии и в России до смены 

политических систем в начале 1990-х годов, были очень похожи. В Венгрии 

деятельность милиции вышла из-под действия закона, а права человека и 

гражданские права утратили свое первоначальное содержание. Игнорируя 

принципa разделения властей, стали характерной идеология тотальной 

политической власти, и особенно серии организационных решений 

милитаристского жанра. Например: предпочтительное решение произвола, не 

терпящее ограничений; когда он исползует армию в качестве полиции, а 

полицию в качестве армии. Смена режима в 1990-м году, снова принесла 

надежду, что две профессии-призвания, наиболее высмеянные диктатурой, 

могут вернуться к лучшим традициям современной демократии, которые когда-

то уже характеризовали венгерскую политическую культуру. [11] 

Именно благодаря этому возвращению была разработана концепция 

правоохранительной системы и её отечественный подход. Согласно этому, 

правоохранительная система является частью государственного управления, 

типом (подсистемой) системы общественной безопасности. Её общественное 

предназначение – наделенная монополией на законное физическое насилие – 

предотвращение, устранение или снижение опасностей, связанных с 

незаконным поведением человека,а также подготовка уголовного правосудия, 

восстановление нарушенного правопорядка, в интересах охраны общественной 

безопасности, общественного порядка, национальной безопасности и 

государственной границы. Составляющие части правоохранительной системы 

Венгрии: полиция с общими правоохранительными полномочиями;полиции с 

особыми полномочиями;гражданские службы национальной безопасности; 
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таможенная служба; служба исполнения наказаний; орган гражданской 

обороны и ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. [12] 

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению 

правопорядка и безопасности образуются государственные органы 

безопасности, которые в Российской Федерации включают в себе Bооруженные 

Силы, органы ФСБ, МВД, СВР, ФСО, ФНС, МЧС, а также органы 

обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на 

транспорте, и в сельском хозяйстве; службы безопасности средства связи и 

информации, таможни, природоохраниттельные органы охраны здоровья 

населения и другие государственные органы безопасности, действующие на 

основе законодательства. [13] [14] 
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Актуальність: Цереброваскулярні захворювання є однією із найбільш 

актуальних проблем у всьому світі у зв’язку з високою смертністю, 

інвалідизацією, зниження якості життя, втратою працездатності  і високим 

ризиком розвитку повторного епізоду порушення мозкового кровообігу. 

Мета дослідження : Вивчити поширеність, фактори ризику та етіологію 

хронічних цереброваскулярних захворювань.   

Вступ: Оцінка поширеності ЦВЗ в Україні ґрунтується на даних 

щорічних статистичних звітів державних органів охорони здоров'я. Ці дані є 

основою для планування подальших лікувально-профілактичних заходів. За 

допомогою такого типу оцінювання можна отримати інформацію щодо 

поширеності цереброваскулярних захворювань тільки серед осіб, які зверталися 

за медичною допомогою до лікувальних установ бюджетного типу, але поза 

увагою залишаються пацієнти з хворобами системи кровообігу, які займаються 

самолікуванням  або хворі з доклінічними формами захворювання, які не 

звертаються за допомогою, чи вибирають приватні лікувальні установи  .[1] 

За даними офіційної статистики МОЗ, у 2016 року було зареєстровано 

2 528 013 хворих з цереброваскулярною патологією, що на 100 тис. населення 

становить 7 227,7 випадків. Серед усіх форм ЦВЗ найбільш поширеною є  
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дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕ), яка становить 90 % в структурі 

захворюваності на ЦВЗ [2]. 

В Україні цереброваскулярні захворювання займають друге місце за 

смертністю: 100 000–110 000 смертей, близько 14% усіх померлих 

До ранніх форм ЦВЗ, за клінічною класифікацією, що використовується в 

Україні, відносять  початкові прояви недостатності мозкового кровообігу 

(ППНМК) та дисциркуляторну енцефалопатію І ступеня (ДЕ І). Відрізняються  

вони тим, що при останній скарги та об’єктивні прояви мають більш виразний 

характер й на відміну від ППНМК не регресують повністю. 

Дисциркуляторна енцефалопатія  є синдромом багатовогнищевого або  

дифузного ураження головного мозку, що проявляється неврологічними, 

нейропсихологічними, психічними порушеннями, які зумовлені хронічною 

судинною мозковою недостатністю або повторними епізодами гострих 

порушень мозкового кровообігу [3].  

В основі розвитку ДЕ лежить хронічна ішемія головного мозку, яка 

виникає в результаті судинної патології різного генезу. Приблизно в 60% 

випадків дисциркуляторна енцефалопатія зумовлена атеросклерозом, а саме 

атеросклеротичними змінами в стінках мозкових судин. Друге місце серед 

причин ДЕП займає хронічна артеріальна гіпертензія, вона спостерігається при 

гіпертонічній хворобі, полікістоз нирок, феохромоцитомі, хронічному 

гломерулонефриті, хворобі Іценко-Кушінга ін. При гіпертонії  ДЕ розвивається 

в результаті спастичного стану судин головного мозку, це приводить до 

збіднення мозкового кровотоку. Серед причин, при яких проявляється 

дисциркуляторна енцефалопатія, виділяють патологію хребетних артерій, що 

забезпечують до 30% мозкового кровообігу. До факторів, що провокує розвиток 

патології відносяться цукровий діабет, похилий вік, гіперхолестеринемія і 

дисліпідемія, ожиріння, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, стреси, черепно-

мозкові травми, тривалий прийом оральних контрацептивів, куріння, 

гіподинамія, обтяжена спадковість [4]. 
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Облігатними ознаками ДЕ, крім неврологічних розладів, є  когнітивні 

порушення, які можуть проявлятися у вигляді: зниження уваги, концентрації, 

переключення, оперативної пам'яті, розумової працездатності, інтегративної 

сенсомоторної активності та ін.) [5]. Наслідками ДЕ, які істотно обмежують 

життєдіяльність і  чинять негативний вплив на якість життя пацієнтів, є мозкові 

інсульти і судинна деменція [6]. Тому ДЕ становить найважливішу медичну 

і соціальну проблему. 

При ППНКМ відбувається більш дифузне, багатовогнищеве ураження 

головного мозку, як правило пов'язане з патологією мозкових судин дрібного 

калібру (церебральна мікроангіопатія), найчастіше внаслідок атеросклерозу, 

артеріальної гіпертензії, вазомоторних дистоний.  

Клінічний варіант проявляється в основному церебральними 

порушеннями і включає наступні найбільш часті скарги:  

1) головний біль, характерна для синдрому ППНКМ. Вона найчастіше 

тупа, не має чіткої локалізації, не пов'язана з підвищенням артеріального тиску, 

виникає при перевтомі, зміні погоди [7];  

2) запаморочення, як правило, несистемного характеру, посилюється при 

зміні положення тіла; пов'язане з дисфункцією вестибулярного апарату;  

3) шум в голові дифузного характеру, постійний або тимчасовий. Його 

виникнення пов'язане з утрудненням струму крові в судинах, розташованих 

близько до лабіринту;  

4) порушення пам'яті у пацієнтів з НПНКМ насамперед пов'язано з 

підвищеною отвлекаемостью, труднощами фокусування уваги. Це призводить 

до зниження пам'яті на поточні події, порушення механічної пам'яті. Логічна 

пам'ять найчастіше не страждає [8];  

5) порушення сну у пацієнтів з НПНКМ обумовлені недостатністю 

церебральних механізмів, що беруть участь у формуванні фаз сну [9]. Істотні 

зміни зазнає психологічний профіль особистості пацієнтів з НПНКМ. Нерідко 

спостерігаються неврозоподібних, астенічний, іпохондричний синдроми. 
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Діагноз ППНКМ та ДЕ І виставляють на підставі скарг, клінічної картини 

захворювання, а також ґрунтуючись на даних електрофізіологічних та 

нейровізуалізаційних методів дослідження. 

      

Висновки: 

1. За офіційними даними МОЗ України, останніми роками в нашій країні 

налічується понад 3 млн. хворих, які хворіють на різні форми ЦВЗ, що 

становить 6-7 % населення (розповсюдженість становить близько 8,5 тис. на 

100 тис. населення). При цьому 93-95 % усіх діагностованих на 

цереброваскулярні захворювання виявляють хронічні форми [10]. Найвищі 

показники приросту ХЦВЗ зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській, 

Київській областях та в м. Києві [11]. В Україні на дисциркуляторну 

енцефалопатію страждає близько 5,6 % населення. Темпи зростання 

діагностики цієї патології практично подвоїлися за останні 10 років, що 

пов'язано як з реальним зростанням поширення зазначеного захворювання, так і 

з його гіпердіагностикою [12]. 

2. Данні епідеміологічних досліджень, проведених у світі в останні 

десятиріччя, свідчать про те, що до поширених факторів ризику що провокують 

розвиток патології відносяться: цукровий діабет, похилий вік, 

гіперхолестеринемія і дисліпідемія, ожиріння, гіпертонія, ішемічна хвороба 

серця, стреси, черепно-мозкові травми, тривалий прийом оральних 

контрацептивів, куріння, гіподинамія, обтяжена спадковість [13]. 

3. Медично та соціально значущими факторами є те, що саме найранніші 

форми патології найкраще відгукуються на лікувально-профілактичні заходи, 

своєчасна діагностика та виявлення патологій дозволяє попередити або 

уповільнити подальше прогресування хвороби, що призводить до суттєвого 

позитивного прогностичного значення. 
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Excessive exposure of the skin to ultraviolet (UV) light leads to negative 

consequences [1]. The most prominent is acute sunburn, or solar erythema. The 

influence of ultraviolet radiation, associated with damage to the skin structure, causes 

the formation of a powerful response with the involvement of all skin components 

[2]. The most damaging effects are UV B rays, which primarily affect the epidermis 

and, in particular, keratinocytes. The main damage responsible for sunburn is direct 

damage to the DNA of cells by ultraviolet radiation, which leads to inflammation and 

apoptosis of skin cells [2]. 

Apoptosis is a natural process designed to eliminate damaged cells. An 

important feature of apoptosis, which distinguishes it from necrosis, is the absence of 

an inflammatory reaction of neighboring cells to decay products, since the degrading 

cell retains the integrity of the membrane until the final stage of the process, and then 

phagocytosis is affected. Apoptosis is cell death with specific morphological 

manifestations: a decrease in cell volume, chromatin condensation, nuclear 

fragmentation, absence / minimal changes in cell organelles, the formation of bubbles 

from the cell membrane (apoptotic bodies), followed by phagocytosis [3]. 

A histological marker of sunburn is the formation of “sunburn cells,” or 

apoptotic keratinocytes, as a result of UV damage to nuclear DNA [4,5]. Sunburn 

cells can be detected 30 minutes after exposure to UV rays. Damage to keratinocytes 

by UV-B radiation is believed to trigger a number of processes, in part caused by 

DNA damage. Research shows that this can occur in mitochondria, where various 
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processes (activation of ligan-dependent receptors and cytosolic signaling) are 

activated by the production of reactive oxygen species (ROS), which can direct the 

destruction of keratinocytes through apoptosis by activating caspase. As a result of 

increased exposure to an environment with a low oxygen content, this promotes the 

development of ROS, thereby linking the frequency of occurrence of ROS with 

keratinocytes and making these cells more sensitive to UV-B radiation [4]. 

Due to the inhibition of the apoptosis mechanism over the years, the intensity 

of the formation of "sunburn" cells also decreases. The blockade of the apoptosis 

mechanism provides another pathway of carcinogenesis, which increases the risk of 

skin development [5,6]. Low doses of UVB induce rapid, non-inflammatory 

apoptosis. In contrast, medium and high doses of UV-B induce pro-inflammatory 

apoptosis and necrosis when the production of inflammatory cytokines is 

accompanied by the release of autoantigens [5,6]. 

Our studies [7] found that the development of ultraviolet erythema in guinea 

pigs is characterized by inflammatory-degenerative changes in the skin, which 

reached the highest degree of severity on the 3rd day after irradiation. 2 hours after 

irradiation, when the erythema is minimal, histological changes in the skin are 

characterized by mild exudative changes in the form of a blurred plethora of blood 

vessels and the marginal standing of leukocytes in their lumen. 4 hours after 

ultraviolet irradiation microscopically in skin preparations in 50% of animals in the 

lower layer of the epidermis there are individual cells with a shriveled basophilic 

nucleus and intensely eosinophilic cytoplasm (sunburn cells). Microscopically, on the 

third day of the experiment, epidermal cells of the prickly layer are observed in skin 

preparations, mainly with signs of vacuolar degeneration, among them in all 

observations there are numerous sunburn cells - with a pycnotic nucleus and 

eosinophilic cytoplasm. The latter are located one by one, and in 2 observations form 

groups of 3-4 specimens. 
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Thus, microscopic examination showed a morphological picture of acute 

inflammation in the skin of animals during the first three days with the appearance of 

sunburn cells after exposure to UV radiation. 
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Актуальность. Известно, что генетическая патология является ключевой 

проблемой возникновения болезней, обусловленных митохондриальной 

дисфункцией. В настоящее время в детской и общей кардиологической 

практике митохондриальные кардиомиопатии при жизни диагностируются 

недостаточно достоверно или остаются нераспознанными. Причиной этого 

является отсутствие критериев дифференцированного подхода к обследованию 

больных с кардиомиопатией для выявления митохондриальной 

недостаточности и почти полное отсутствие путей метаболической коррекции 

клеточной энергетики [1, 2, 3].  

Цель. Детально рассмотреть причины, обуславливающие возникновение 

мутации митохондриальной или ядерной ДНК, и последствия, к которым эта 

мутация приводит; рассмотреть актуальные методы диагностики 

митохондриальных болезней. 

Материалы и методы. Изучение причин возникновения вышеназванной 

патологии и методов ее исследования проводилось путем анализа данных 

литературных источников и собственных наблюдений (ретроспективный 

анализ историй болезни пациентов Харьковского межобластного 

специализированного медико-генетического центра редких (орфанных) 

заболеваний (ХМСГЦ). 
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Результаты. Митохондриальные болезни – это клинически гетерогенная 

группа заболеваний, которые развиваются при нарушении работы комплексов 

дыхательной цепи митохондрий – главного конечного пути аэробного 

метаболизма [1]. Основным свойством биологического окисления является 

объединение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования. 

Некоторые участки дыхательной цепи (такие как коэнзим Q10, 

цитохромоксидаза) наряду с транспортом электронов осуществляют перенос 

протонов, полученных от метаболитов цикла трикарбоновых кислот, 

окислительного декарбоксилирования пирувата, β-окисления жирных кислот – 

из матрикса в межмембранное пространство. В процессе обратного тока 

катионов водорода происходит утилизация энергии, освобождающейся из 

дыхательной цепи, путем фосфорилирования АДФ в АТФ. Благодаря этому 

образуется запас энергии биологического окисления [4]. 

В результате мутаций и аномалий, которые возникают в этом комплексе, 

скорость синтеза АТФ снижается, продукция активных форм кислорода 

усиливается, активизируются механизмы запрограммированной смерти клеток, 

включая апоптоз, аутофагии и некрозоподобные изменения. Все это приводит к 

угнетению энергоемких процессов, повреждению мембранных структур 

свободными радикалами с последующим высвобождением цитохрома С из 

митохондрий в эндоплазматический ретикулум. 

Важное значение при этом имеют дефекты, возникающие в геноме. 

Мутации митохондриальной ДНК приводят к нарушению транспорта 

электронов вследствие патологии комплексов цепи дыхательных ферментов, 

что фенотипически проявляется как кардиомиопатия (КМП). Описаны КМП, 

которые возникают при дефиците цитохром С-оксидазы, снижении активности 

I и IV или II и III комплексов цепи дыхательных ферментов митохондрий, 

низкую активность пальмитоил-коэнзим А дегидрогеназы, связанной со 

снижением функции ацетил-коэнзим А дегидрогеназы длинных цепей [3, 5, 7].  
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Поскольку сердечная мышечная ткань характеризуется высокими 

энергетическими потребностями, у большинства пациентов с 

митохондриальной дисфункцией возникают кардиологические проблемы. 

Существует предположение, что митохондриальная дисфункция может быть 

патогенетической основой кардиомиопатий, которые считаются 

«идиопатическими». Экспериментальными и клиническими исследованиями 

установлено, что при так называемых «идиопатических» митохондриальных 

кардиомиопатиях происходят нарушения именно окислительного 

фосфорилирования, связанные со снижением активности митохондриальной 

электронно-транспортной системы вследствие мутации митохондриальной или 

ядерной ДНК [1, 2, 6, 7].  

Митохондриальные КМП могут быть определены как заболевания 

миокарда, сопровождающиеся структурными, количественными и 

функциональными нарушениями митохондрий или комбинацией этих 

нарушений при отсутствии сопутствующей болезни коронарной артерии, 

гипертонии, заболевания клапанов и врожденных пороков сердца. Установлено, 

что основой формирования митохондриальных КМП являются мутации 

митохондриальной ДНК [1, 3, 7].  

Подобные повреждения в геноме могут быть вызваны экзогенными 

мутагенами: гипоксией, ионизирующим излучением, лекарственными 

средствами, неадекватной физической нагрузкой. Принимая во внимание то, 

что репликация митохондриальной ДНК происходит очень быстро, необходимо 

учитывать, что просходит быстрое накопление мутаций. 

Митохондриальные болезни могут встречаться в любом возрасте, однако 

у одной трети пациентов с недостаточностью ферментов дыхательной цепи 

начальные симптомы проявляются в первый месяц жизни [1, 3].  

Для диагностики митохондриальных болезней используют метод 

клонирования, который дает достоверные количественные результаты, однако 

считается наиболее трудоемким и продолжительным. Более точные результаты 
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при меньшей трудоемкости можно получить с помощью флуоресцентной ПЦР, 

однако, этот метод не дает возможности выявлять мелкие делеции и вставки. 

Биопсия мышц считается «золотым стандартом» для диагностики 

митохондриальной болезни; однако ее специфичность и чувствительность не 

является стопроцентной. Образцы мышечной биопсии исследуют на предмет 

структурных изменений с использованием световой микроскопии, гистохимии 

с конкретными ферментами и ультраструктурным исследованием с 

использованием электронной микроскопии. Наличие «рваных красных 

волокон» в биоптатах скелетных мышц считается гистологическим признаком 

митохондриальной дисфункции, но данный признак отмечается не при всех 

митохондриальных дисфункциях и, даже будучи харакерным для данного видв 

патологии, может проявляться только на поздней стадии заболевания [1, 6, 7].  

Также применяют метод оценки ферментативной активности, 

биохимический, гистологический, молекулярное тестирование и скрининг 

новорожденных, который дает возможность выявить врожденные нарушения 

метаболизма в бессимптомной фазе. 

Исследования в области терапии митохондриальных болезней состоят из 

нескольких направлений: во-первых, собственно медикаментозное лечение, то 

есть использование лекарственных препаратов; во-вторых – применение диет и 

физических упражнений; в-третьих, экспериментальные стратегии, 

направленные на исправление дефектов митохондрий на молекулярном уровне. 

В некоторых случаях также применяется хирургическое вмешательство [1, 2, 6, 

7]. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый с момента 

установления причинно-следственной связи между мутацией мтДНК и 

заболеванием человека, излечение от митохондриальных болезней в настоящее 

время практически невоможно. В первую очередь, это связано с пробелами в 

понимании биогенеза митохондрий. Однако благодаря развитию физико-
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химияеских и молекулярно-генетических методов данные о структуре и 

функциях митохондрий постоянно корригируются и дополняются [1, 3, 7].  

Выводы. Достижения медицинской науки за последние десятилетия в 

области медицинской генетики, биохимии и клинической морфологии помогли 

идентифицировать среди ранее недифференцированных патологических 

состояний новый класс митохондриальных болезней, обусловленных 

глубокими дефектами структуры и функции митохондрий. Развитие 

представлений о митохондриальной патологии позволило значительно 

расширить современные взгляды на патогенез заболеваний миокарда. 

Благодаря проведенным исследованиям, появилась возможность выделить 

особую группу метаболических митохондриальных кардиомиопатийных КМП, 

что способствовало разработке дифференцированной специфической терапии. 
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Актуальність проблеми. Актуальною проблемою на сьогодні є проблема 

донорства крові . Донорство крові виникло понад 100 років тому, після 

відкриття груп крові. При його організації відзначали труднощі з 

рекрутирування донорів. Спочатку для кроводачі запрошувалися родичі 

пацієнтів.   При лікувально-профілактичних закладах формували колективи 

донорів-активістів із числа медичного персоналу та студентів. Під час Великої 

Вітчизняної війни кількість добровольців здавати кров для потреб фронту 

становила близько 300 тис.Осіб. 

На жаль, донорство у нашій країні, як правило, стало проблемою хворих 

та лікарів, а не справою суспільства. Населення недостатньо обізнане у питанні 

донорства крові у зв’язку з недостатнім висвітленням цієї проблеми. Про гостру 

потребу донорської крові більшості нашого населення стає відомо лише тоді, 
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коли біда стукає в двері їх дому — близька людина потрапляє на операційний 

стіл, у дружини тяжкі пологи, дитині необхідна багаторазова гемотрансфузія. 

Ряд країн спирається на родинне донорство, це також одне із значних джерел 

поповнення запасів крові. 

  Результати останніх наукових досліджень свідчать про те, що кількість 

донорів за  останні 5 років  в Україні а зокрема і Житомирській області  різко 

падає ,а особливо під час карантинних обмежень. 

 З початком поширення пандемії через обмежений рух транспорту і страх 

підхопити хворобу донорство крові скоротилося вдвічі.   [1, 6]. 

Мета дослідження: визначення ролі магістра громадського здоров’я в 

обґрунтуванні  нових підходів  для покращення стану донорства крові в 

Житомирській області та  забезпечення інфекційної безпеки крові та іі 

компонентів 

Результати та їх обговорення. 

Донорство — єдине джерело одержання алогенної крові. Незважаючи на 

те що донорство в Україні регламентоване чинними нормативними актами, воно 

переживає спад, пов’язаний зі складним соціально-економічним станом, 

погіршенням демографічних показників, значним зменшенням пропаганди 

донорства у засобах масової інформації, украй незадовільним фінансуванням 

закладів та установ служби крові. 

Законом України «Про донорство крові та її компонентів», 19.08.2005 р. 

№ 415 та Законом України  30 вересня 2020 року № 931  «Про безпеку та якість 

донорської крові та компонентів крові » передбачено ретельний відбір донорів, 

який продовжує залишатися важливим етапом у забезпеченні вірусної безпеки 

гемотрансфузійних середовищ. Основною вимогою передтестового 

консультування донорів є виключення з їх числа осіб, які належать до груп 

ризику.  Основними причинами недопущення донорів до кроводачі були: 

наявність у сироватці крові донора поверхневого антигену вірусу гепатиту В, 

антитіл до вірусу гепатиту С, ВІЛ 1-го та 2-го типу, блідої спірохети та ін.[3,5]. 
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У зв’язку із загостренням проблеми інфекційної безпеки донорської крові 

та її компонентів в Україні щорічно відводяться від кроводачі біля 10,0% 

донорів і вибраковується понад 5,0% усієї заготовленої крові. Найбільше 

забраковано з причин виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, поверхневого 

антигену вірусу гепатиту В, антитіл до блідої спірохети, ВІЛ 1-го та 2-го типу. 

Зростає кількість ВІЛ-інфікованих осіб серед кандидатів у донори. Тому 

проблема профілактики передачі гемотрансмісивних інфекцій є вкрай 

актуальною, потребує постійної уваги та вирішення 

Водночас завдяки зусиллям трансфузіологів щорічно зменшується частка 

трансфузій консервованої крові. 

Заготовлену плазму крові донорів використовували як компонент для 

трансфузій (26,2–46,2%), джерело алогенних препаратів плазми крові (38,4–

62,2%) і для виготовлення стандартних сироваток крові (0,2–2,4%).На 

сьогоднішній день  в Житомирській області запаси крові певних груп на 

критичному рівні 

За офіційними даними, 2016-го року в місті Житомир було здійснено 333 

донацій тромбоцитів та 928 донацій плазми. Впродовж 10 місяців 2017 року 

здійснено 244 донацій тромбоцитів та 169 донацій плазми. За останні три роки, 

на Житомирську область офіційно було зареєстровано 566 донорів, 71 з яких є 

регулярними донорами. По всіх регіонах нашої держави зареєстровано 15059, з 

яких 1943 є постійними. Звісно маленька кількість донорів вражає, оскільки ця 

потреба зростає з кожним роком. [7, 4]. 

Близько 112,5 млн доз здають донори в усьому світі щорічно. Близько 

47% цих доз донорської крові заготовляють у країнах з високим рівнем доходу, 

де проживає менш як 19% населення світу. Та все ж залишається багато 

пацієнтів, котрі потребують переливання і не мають своєчасного доступу до 

безпечної крові та її препаратів. Кожна країна повинна забезпечити достатню 

кількість запасів крові та її препаратів, перевірених на ВІЛ/СНІД, гепатити та 

інші інфекції, котрі можуть передаватись через кров. 
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Думки про те, що потреба рідкісної групи крові набагато більша ніж в 

поширеної групи крові – міф. Склалася така ситуація, що донорської крові не 

вистачає з усіх груп крові.( Таблиця 1.) 

                       

  Таблиця 1. Запаси крові 

                            

O(I)Rh(+) 
O(I)Rh(-) A(II)Rh(+) A(II)Rh(-) 

Достатньо   Достатньо Критично Достатньо 

B(III)Rh(+) B(III)Rh(-) AB(IV)Rh(+) AB(IV)Rh(-) 

Критично Критично Достатньо Достатньо 

 

Зберігання донорської плазми в карантині є додатковим заходом 

попередження передання трансфузійно-трансмісивних інфекцій. Тривалість 

серонегативного періоду при ВІЛ-інфекції/СНІД, гепатитах В і С, гепатиті, 

викликаному парвовірусом В-19, сифілісі у різних осіб - величина змінна і 

становить не більше 180 днів з моменту інфікування. 

Поширення маркерів ВІЛ серед донорів крові та її компонентів у 

Європейському регіоні ВООЗ за період 2001–2006 рр. збільшилось від 8,3 до 

10,3 позитивного випадку на 100000 донацій; в Україні – від 2,1 до 112,3 

позитивного випадку на 100000 донацій у 2012 р. Поширення маркерів 

гемотрансмісивних інфекцій серед донорів України становило в 2010 та 2012 рр 

[ 2, 8 ]. 

  Висновок: 

• Таким чином, розвиток донорства залежить від вирішення ряду 

організаційних проблем. Найбільш важливі з них: 

• поліпшення державної політики в галузі розвитку безоплатного 

добровільного донорства, достатнього для самозабезпечення країни 

компонентами і препаратами донорської крові; 
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• удосконалення законодавчих і нормативно- правових актів у службі 

крові з урахуванням вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших 

міжнародних зобов’язань України; 

• комплектація донорських кадрів; 

• клінічне та лабораторне обстеження донорів — якість, 

стандартизація та безпека; 

• створення Національного реєстру донорів крові, її компонентів та 

програмне забезпечення бази даних; 

• удосконалення системи морального стимулювання безоплатного 

донорства і заохочення організаторів донорського руху, в тому числі керівників 

підприємств і організацій, які сприяють участі у донорстві своїх співробітників; 

• створення національного і регіональних громадських об’єднань 

добровільних донорів; 

• створення єдиної інформаційно- аналітичної бази для роботи з 

донорськими кадрами (загальнодержавний і регіональний реєстр осіб, 

відведених від донорства); 

• професійна підготовка фахівців для роботи з донорськими кадрами 

і розвитку донорства; 

• підвищення престижу донорства та якості організаційно-

методичного керівництва донорським рухом у регіонах. 
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Вступ. Право на освіту є одним з основних прав людини [1]. Але на жаль 

вся освітня система від початкового до вищого рівня понесла непоправні втрати 

протягом періоду локдауна який спричинив COVID-19 не тільки в Україні, але і 
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по всьому світу. На сьогоднішній день практично неможливо проводити 

заняття в звичайному режимі внаслідок спалаху COVID-19, в якому підтримка 

соціальної дистанції має першорядне значення; отже, безсумнівно, режим 

онлайн-викладання став необхідністю, яка призвела до того, щоб не настала 

,,фаза замерзання,, як в окремій організації так і в індивідуума [2]. Але така 

вимушеність освітнього процесу, в свою чергу, призвела до створення інших 

проблем зменшення рухової активності, порушення режиму та багатьох інших. 

Хронічний дефіцит рухової активності у сучасних студентів став реальною 

загрозою їхньому здоров’ю та фізичному розвитку. 

Метою даного дослідження було виявити фактори, що впливають на 

режим дня і його особливості студентів – медиків під час дистанційної форми 

навчання, та в подальшому запропонувати профілактичні заходи які спрямовані 

на зміцнення, збереження здоров’я та оптимізації дотримання умов режиму. 

Матеріали та методи. Дослідження було проведено на медичному 

факультеті УжНУ (за допомогою Google forms). Методологічною базою стала 

розроблена анонімна анкета, що містила 18 питань. До опитування залучено 

120 студентів 3 курсу медичного факультету.  

Результати та їх обговорення. Результати показали негативний вплив 

дистанційного навчання на режим дня респондентів (81,8%), як правило, 

режиму дня мало хто з них дотримується. Коли в студентів немає запланованих 

занять, то 67% відсотків прокидаються після 8.00 ранку і тільки 23% студентів 

як і до карантину. На ранковий туалет 64,8% студентів витрачають всього 5-10 

хв, і лише 22,7% приймають холодний душ і виконують ранкову гімнастику. 

Більшість студентів, а саме 66,3% зауважують, що вони не мають достатньо 

часу для прогулянок на свіжому повітрі, оскільки весь час проводять за 

комп’ютером, 7% студентів займаються на свіжому повітрі, коли дозволяє 

погода, і лише 26,7% студентів гуляють за будь яких умов. На недотримання 

режиму дня вказує і те, що 40% лягають спати після 00.00 і 43,5% – після 23.00. 

Особливо негативно дистанційне навчання відобразилось на стані здоров`я 
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студентів. Більшість студентів, а саме, 44,8% відмічають погіршення, особливо 

зі сторони органу зору, у 19,5% – з’явилася депресія, 8% – стали збудженими, 

19,5% опитаних не відчули ніяких змін, і тільки 6,9% студентів стали краще 

себе почувати. Опитані студенти здебільшого підтримали дотримання 

організації робочого часу – 76,5% опитаних користуються цією схемою і 

складають план виконання завдань протягом дня.  

Висновки:  

1. Після кризи COVID-19 онлайн-освіта стала педагогічним переходом від 

традиційного методу до сучасного підходу викладання-навчання; від класу до 

масштабу; від особистого до віртуального; та від семінарів до веб-семінарів. 

Однак є цілком усталеним припущенням, що жоден педагогічний підхід не 

може замінити найвищу позицію формальної освіти через пряму взаємодію 

викладачів-студентів. 

2. Правильно організований режим дня – неодмінна умова нормального 

фізичного розвитку людини, зміцнення її здоров’я, підтримання високого рівня 

фізичної і розумової працездатності.  

Рекомендації: 

1. Під час карантину важливо підтримувати звичайний розпорядок дня. 

Але зміна графіку зумовленого онлайн навчанням також може викликати стрес. 

Корисно буде написати на аркуші паперу або на стікерах докладний розпорядок 

дня і розмістити його так, щоб він постійно був в полі зору. 

2. Рекомендовано також виконувати фізичні вправи, оскільки вони 

допомагають побороти депресію без втрати здоров'я, стимулюють синтез 

ендорфінів у мозку, оптимізують діяльність ЦНС і залоз внутрішньої секреції.  

3. Важливо, щоб були чіткі очікування того, що відбуватиметься впродовж 

дня – коли буде час для навчання, а коли - для читання й відпочинку.  
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Загребельна Л. 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 

Abstract. The article reveals the question of how the world historical 

experience of quality management systems is used. comprehensive QMS - a modern 

advanced concept, which gives the company a priority to ensure product quality, 

subject to all activities, a specific goal. The concept of production management at all 

stages of its life cycle, actualizes the economic aspects of quality. 

Key words: quality management system, Health Care, Ministry of Health, 

medical services. 

 

Актуальність проблеми. Міжнародний досвід свідчить, що головним 

фактором конкурентоспроможності товару чи послуги є якість, а провідну роль 

в належній організації роботи закладу відіграє система управління якістю 

(СУЯ) Україні [3,4,5]. СУЯ – скоординовані дії, спрямовані та контролювання 

діяльності  стосовно якості, яка є невід’ємною складовою загального 

управління роботою закладу.   

У. Едвардз Демінг зазначив, що лише на 15,0 %  якість залежить від 

працівників, а на 85, 0 % від організації роботи. Тому слід враховувати, що на 

теперішній час, розглядається система управління якістю як невід’ємна і базова 

складова загальної системи управління організацією. Неможливо і недоцільно 

розглядати окремо систему управління якістю у відриві від діяльності закладу 

та управління його роботою в цілому. 

Мета дослідження: науково обґрунтувати важливість і необхідність 

використання світового історичного досвіду в системі управління якістю 
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медичної допомоги в Україні, за для постійного збереження та покращення 

життя та здоров’я населення. 

Результати та їх обговорення. Досліджуючи якість надання послуг у 

сфері охорони здоров’я слід зазначити, що ефективно впроваджена система 

управління якості сприяє стабільному розвитку як конкретного медичного 

закладу, так і спонукає до розвитку всієї галузі. 

Підвищення результативності управління закладами сфери охорони 

здоров’я є одним із найважливіших факторів поліпшення якості, культури та 

доступності медичної допомоги. Конкурентна боротьба за потенційних 

споживачів медичних послуг визначає необхідність надання особливих 

гарантій щодо їхньої якості. Тому основним важливим аспектом в організації 

роботи медичного закладу є орієнтація на пацієнта. Важливо надавати 

допомогу з огляду та відповідно до індивідуальних потреб та уподобань 

пацієнтів. Головною метою кожного медичного закладу має бути  діяльність на 

задоволення очікувань пацієнта. Орієнтація на пацієнта включає в себе безпеку, 

своєчасність, раціональність, справедливість та  стає основою для прийняття 

всіх клінічних рішень [6]. 

В умовах формування вітчизняного ринку надання медичних послуг усе 

більшого значення набувають процеси впровадження систем управління якістю 

(СУЯ) закладів сфери охорони здоров’я, які є поширеними у світовій практиці. 

У багатьох високорозвинених країнах вимоги проходження медичними 

закладами процедури сертифікації на відповідність міжнародним стандартам 

серії ISO 9001 визначено законодавчо: наприклад, у Німеччині усі державні та 

недержавні клініки зобов’язані мати свою систему контролю якості, а 99,0 % із 

них обирали впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ISO 

9001. 

Головна мета діяльності закладів та установ національної системи служби 

крові – участь в підтримці здоров’я населення країни шляхом забезпечення 
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пацієнтів лікувальних закладів якісними та безпечними компонентами крові в 

необхідній кількості [7]. 

Відповідно до  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 

лютого 2019 р. № 120-р «Про схвалення Стратегії розвитку національної 

системи крові на період до 2022 року та затвердження плану заходів щодо її 

реалізації» служба крові України знаходиться в процесі реформування і 

створення національної системи крові. Організація, впровадження та підтримка 

системи управління якістю  є пріоритетним питанням  у стратегії розвитку 

національної системи крові.  

Наказ Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України від 14.12.2010 р. 

№ 1112 «Про затвердження Положення для установ переливання крові щодо 

організації управління системою якості і безпеки донорської крові та її 

компонентів» встановлює стандарти та специфікації організації управління 

системою якості та безпеки.  Наказ МОЗ від 20 грудня 2013 р. № 1116 «Про 

внесення змін до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 р. № 142 «Про 

вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» визначає 

сертифікацію медичних закладів, що претендують на вищу категорію 

акредитації, на відповідність вимогам Державних стандартів України (ДСТУ)  

ІSО серії 9000.   

Вище наведені нормативні документи декларують, яким вимогам повинна 

відповідати система управління якістю в установах служби крові, але в них не 

визначені шляхи досягнення задекларованого.  

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і міжнародні професійні 

організації з переливання крові визначають саме це як труднощі, з якими 

стикаються практично всі установи служби крові при реалізації впровадженні 

систем управління якістю в свою діяльність. Особливо це актуально для 

медичних закладів, які діють в умовах жорсткого контролю та обмежених 

ресурсів. На вирішення даного питання, Американським міжнародним 

альянсом охорони здоров’я розробив спеціальні рекомендації по впровадженню 



Актуальні питання медичних наук:  
теоретичні та прикладні дослідження 
Громадське здоров’я та охорона здоров’я www.openscilab.org 

© Загребельна Л.П. 
66 

системи управління якістю в діяльність спеціалізованих установ і закладів 

служби крові [8]. Представлені матеріали базуються на загальних вимогах та 

рекомендаціях, закладених у державних стандартах країни та з урахуванням 

міжнародних стандартів  ІSО 9000, 9001 «Система управління якістю. Вимоги». 

Висновок:  

Результати теоретичного аналізу засвідчили, що проблема якості товарів і 

послуг тривалий час залишається актуальною для багатьох країн світу, тому  

питанням управління нею присвячена велика кількість науково-практичних 

досліджень. 

За отриманими даними, накопичений значний досвід в сфері системи 

управління якостю, який пройшов шлях трансформації від контролю готової 

продукції до всебічного менеджменту якості – сучасної передової концепції 

серед численних концепцій поліпшення якості. 

В системах охорони здоров'я розвинених країн світу найбільш поширена 

модель на основі акредитації, а в окремих країнах – на основі міжнародних 

стандартів на системи управління якістю. Існує досвід запровадження моделей 

ділової досконалості. 
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ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ НА 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД ОСІБ З 

РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ 

 
Кузьменко Сніжана Михайлівна 

студентка  Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради 

кафедра «Громадське здоров’я» 

 

Актуальність дослідження. Збереження здоров’я завдяки здоровому 

способу життя повинно бути головним життєвим завданням кожної 

особистостості. В першу чергу «здоров’я» - це головна і найважливіша 

потреба будь-якої особи, яка визначає його працездатність, успішність і 

забезпечує гармонійний розвиток особистості [1; с.48]. 

Здоров’я безумовно розглядається як стан повного гармонійного розвитку 

організму при якому виконуються всі життєвоважливі функції [2; с.46]. В 

Україні питання формування здорового способу життя студентської молоді та 

нації в цілому на сучасному етапі є найбільш актуальнішою проблемою з точки 

зору сфери громадського здоров’я [3; с.184]. 

 Мета: проаналізувати індивідуальні особливості поведінки та науково 

обґрунтувати формування у студентів-медиків принципів здорового способу 

життя у процесі здобуття різних освітніх рівнів. 

Результати та їх обговорення: Нами опитано 150 студентів 

Житомирського медичного інституту ЖОР, включаючи фаховий коледж. Серед 

респондентів жіночої статі опитано 85,3%. відповідно чоловічої статі 14,7%, вік 

опитаних коливається в межах від 15 до 48 років. Серед опитаних найбільше 

студентів, які мають вік: 17 років – 21,3%, 18 років – 14%, 19 років – 13,3%. 

Серед опитаних студентів мають рівень освіти: фаховий молодший 

бакалавр (58,7%); бакалавр (20%); магістр (21,3%). 
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Найпріорітетніші життєвої цінності, які займають чільне місце у житті 

студентів: 37,3% обрали сім’ю; 30% визначили, що пріорітетною цінностю є їх 

здоров’я;  18 % надали перевагу свободі, що проявляється самостійністю та 

незалежністю; для 10,7% пріоритетним є  матеріально забезпечене життя; 

останні позиції у пріоритетності займають:  

- суспільне визнання (повага оточуючих, однолітків) – 2%; 

- розваги (приємне та необтяжливе проведення часу, відсутність  

обов’язків) – 1,3% ; 

- друзі, знайомі – 0,7%. 

 На збереження здоров’я безпосередньо впливають різновекторні 

чинники, на думку студентства найважливішим із них у збереженні здоров’я є 

саме дотримання принципів та правил здорового способу життя – 68%; 7,3% 

вважають, що важливу роль відіграє рівень та доступність медицини, а 10,7% 

схиляються до думки, що екологічний стан довкілля впливає на збереження 

здоров’я, лише 4% вирізняють як чинник - генетичну спадковість.  

 Поняття «здоровий спосіб життя» є багатовекторним та включає в 

себе різноманітні компоненти. Наступне запитання анкети передбачало 

визначення студентами цього поняття та, що воно означає для них 

безпосередньо. Результати продемонстровані у таблиці 1. 
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Таблиця 1. Визначення поняття «здоровий спосіб життя» респондентами  

Варіант відповіді % респондентів Кількість 
студентів 

Займатися фізичною активністю (руховий 
режим) (спортом, відвідувати секції, заняття  
фізичного виховання) 

17,3% 26 

Повноцінно та раціонально харчуватися 2% 3 
Відсутність шкідливих  звичок (вживання 
алкогольних напоїв, паління, наркотична  
залежність) 

9,3% 14 

Дотримання правил особистої гігієни 1 0,7% 
Статева культура - - 
Систематичний медичний контроль 
(профілактичні огляди) 

1,3% 2 

Психофізична саморегуляція організму (уміння 
протистояти стресу) 

0,7% 1 

Всі перелічені варіанти визначають поняття 
здорового способу життя   

68,7% 103 

  

Важливо акцентувати увагу, що 48,7% наголошують, що ведуть здоровий 

спосіб життя лише інколи, 13,3% не ведуть ЗСЖ взагалі, 16,7% респондентам 

важко відповісти на дане запитання, лише 21,3% стверджують, що ведуть 

систематично ведуть здоровий спосіб життя. 

 
Рис.1. Розподіл відповідей респондентів щодо ведення ними здорового способу життя 
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 Основним мотивом ведення здорового способу життя для студентів є 

бажання бути здоровим та сильним – 33,3 %.  

- для досягнення успіху у багатьох сферах життя – 14%; 

- для відчуття впевненості і емоційного благополуччя  - 26,7%; 

- щоб стати духовно багатою і здоровою особистістю  - 26%.  

 Окрім, мотиваційних чинників для ведення здорового способу життя 

на думку студентів необхідно в першу чергу сила волі - 70,7% відповідей 

респондентів, 13,3%  відмічають, що важливу роль відіграє наявність коштів, 

інші акцентують увагу про необхідність певних умінь та навичок (9,3%) та 

наявності відповідних знань (6,7%). Досить часто думка оточення, родини, 

кумирів для наслідування впливають на особистість та ставлення її до свого 

здоров’я, 72%  студентів відзначили, що для сповідування цінніного ставлення 

до свого здоров’я авторитетом є саме батьки та сім’я, на ставлення 18% 

респондентів до здоров’я безпосередньо впливають засоби масової інформації, 

тоді як 5,3 % піддаються впливу щодо наслідування одноліткам та друзям, а 

для 4,7 % респондентів авторитетною є думка викладачів щодо цінності 

здоров’я. 

 Слід зазначити, що більше половини опитаних респондентів, а це 

65,3% оцінили рівень обізнаності як «середній», 28%  відмітили, що мають 

«високий» рівень щодо основних питань ЗСЖ, 2,7% визначили свій рівень 

обізнаності як «низький», 4% не надали чіткої відповіді, оскільки на дане 

запитання їм було «важко відповісти». 
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Рис.2. Оцінка рівня обізнаності, стосовно питань ведення здорового способу життя 

 

 Важливо, що студенти оцінюють власний фізичний стан та розвиток, 

так 2,7 % оцінили свій фізичний стан і розвиток як «низький», 72,6 % оцінили 

як «середній», 20,7% оцінили як «високий» та 4 % обрали варіант відповіді із 

запропонованих «важко відповісти».  

 Лише 13,3% дотримуються правильного розпорядку дня, 35,4% 

студентів мають шкідливі звички, які можуть зашкодити їх здоров’ю, 

враховуючи, що 48,7% мають негативне ставлення до паління, 56,7% 

студентів, тобто більше половини відмітили про нейтральне відношення щодо 

вживання алкоголю та позитивним показником є те, що студенти негативно 

відносяться до вживання різноманітних наркотичних речовин, це майже всі 

опитані респонденти – 96,9%. 
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Рис.3. Ставлення респондентів до вживання наркотиків 

 

 Також позитивним є те,що більше половини опитаних респондентів – 

56,7% студентів намагаються дотримуватись режимності та повноцінності 

харчування. В результаті узагальнення отриманих даних, найбільш 

поширеними та сприйнятливими варіантами серед студентства були для 

подолання стресу: слухання музики або перегляд фільму, проста фізична 

діяльність, розмова з близькою людиною. Однак, слід зазначити, що є 

студенти, які боряться зі стресом за допомогою шкідливих звичок та 

«переїдання». Необхідно зупинитися на наступному запитанні, котре 

передбачає отримання інформації щодо причинних зв’язків, які сприяють 

нераціональному харчуванню студентів. За ствердженням більшості 

респондентів однією з головних причин є нестача часу – 54%;  для 22% - це 

небажання взагалі готувати страви; 14% респондентів нераціонально 

харчуються через незадовільне матеріальне становище, щоб мати можливість 

раціоналізувати свій раціон; 10% студентів не знайомі із основними 

принципами здорового харчування, що й призвело до нерівної харчової 

поведінки.  



Актуальні питання медичних наук:  
теоретичні та прикладні дослідженняи 

www.openscilab.org  Громадське здоров’я та охорона здоров’я 

© Кузьменко С.М.   
75 

 
Рис.4. Причинні зв’язки, які заважають респондентам раціонально харчуватися 

 

Більшість респондентів, мають змогу змінити якість свого харчування, 

збалансувати та раціоналізувати його – 58,7%, однак 13,3%  не мають такої 

можливості. 

 90% з опитаних вважають, що систематично організована рухова 

активність потрібна для ведення здорового способу життя, однак 28% 

систематично займаються фізичними навантаженнями. Наступні запитання 

стосуються здоров’язбереження, а саме: 66,7% вважають за необхідне 

наповнення освіти здоров’язбережувальною складовою, 50% вважають, що 

частково середовище Інституту є сприятливим для здоров’язбереження. 

 
Рис.5 «Чи є середовище Інституту сприятливим для здоров’язбереження» 
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 Висновки:  Доведено, що спосіб життя сучасного здобувача напряму 

впливає на працездатність та успішність під час здобуття різних освітніх 

рівнів. Тому, кожен здобувач повинен володіти знання щодо раціоналізації та 

модернізації способу життя. У таких умовах актуальною становиться 

проблема формування ЗСЖ студентської молоді в сучасних умовах здобуття 

освіти. 

Отже, безумовно для збереження і зміцнення здоров’я кожного 

здобувача необхідно як розширення уявлення про здоров’я та хвороби, так і 

вміння використовувати всі аспекти ЗСЖ та складові з метою формування 

установки на здоровий спосіб життя. Слід зазначити, що рівень здоров’я, як 

правило, безпосередньо пов’язаний з рівнем освіти. Існує думка, що чим 

вищий рівень освіти, тим кращі узагальнені показники здоров’я 

демонструються. Піклування про власне і громадське здоров’я неможливо без 

знань.  

Навчання здобувачів здоров’язбереження у системі освіти включає не 

лише процес оволодіння предметними знаннями і життєвоважливими 

компетентностями, а й формування відповідних життєвих цінностей, 

результатом яких є їхня здатність самостійно «управляти» своїм здоров’ям. 

Студентство, акцентувало увагу, що сьогодні є важливим наповнення 

освіти здров’язбережувальною складовою та наголосили, що середовище в 

Інституті є сприятливим для здоров’язбереження. 

 Перспективи подальших досліджень. Розробити практичні 

рекомендації щодо мотивації студентів до формування ЗСЖ під час здобуття 

різних освітніх рівнів у закладі вищої освіти.  

 З метою профілактичних цілей застосовувати санітарно-просвітницькі 

матеріали, котрі сприятимуть покращенню рівня здоров’я населення та 

відповідатимуть загальнодержавній Концепції «Здорова нація». Дані 

матеріали передбачають застосування соціальних медіа, аудіовізуальних 

матеріалів для проведення бесід, лекцій зі студентами та викладачами закладів 
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вищої освіти з метою забезпечення підвищення їх рівня освідченості, 

компетенцій  щодо здоров’язбережувальних компонентів та для 

стимулювання інтересу до здоров’язбереження, надання ілюстраційного 

матеріалу, також організація соціально-педагогічних та просвітницьких 

тренінгів, виховних заходів, які спрямовані на пропаганду здорового способу 

життя та здоров’язбереження. 
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кафедра «Громадське здоров’я» 

 

Актуальність дослідження: Злоякісні новоутворення - одна з 

найважливіших медико-біологічних та соціально-економічних світових 

проблем. Онкологічні хвороби займають друге місце в структурі смертності 

населення України і є причиною майже кожної шостої смерті серед населення 

країни, а кожний четвертий інвалід – в анамнезі має перенесену онкопатологію 

[2]. 

Мета дослідження – оцінити сучасний стан досліджень з проблем 

канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин та проаналізувати 

стан моніторингу канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин в 

Україні. 

Методи дослідження: методологічною основою дослідження проблеми є 

системний та комплексний підходи. 

Результати дослідження: В Україні регулювання поводження з 

небезпечними хімічними речовинами та відходами здійснюється переважно на 

трьох рівнях: 

– законодавчі акти; 

– нормативні-правові документи, в яких конкретизуються законодавчі  

положення;  

– нормативно-технічні документи, що визначають конкретні вимоги, 

параметри, обмеження тощо технічного й екологічного характеру. [4] 
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Проблема виникнення раку до теперішнього часу не має однозначного 

вирішення, як у вчених різних академічних шкіл, так і простих обивателів. 

Питань про причини і механізми походження раку набагато більше, ніж 

наукових відповідей на них. Єдиним загальновизнаним науковим фактом в 

генезі раку, де всі точки зору дослідників абсолютно сходяться - це 

канцерогени і їх роль в походженні раку. Канцерогенами можуть бути різні 

чинники або вплив навколишнього середовища (екзогенні) (психогени, інфекції, 

віруси, іонізуюча радіація, інтоксикація внаслідок патогенетичного хімічного 

впливу, куріння, алкоголізація, харчового та інгаляційного отруєння тощо) або 

ендогенні порушення гомеостазу організму (стрес, гіпоксія, наявність і 

накопичення генетичних мутацій, що ведуть до порушень в системі реплікації 

ДНК, дисметаболічні і ендокринні розлади тощо), що призводять до генетичних 

змін ядра соматичної клітини. [7].  

Отже, на сьогодні в сучасній онкології виділяють кілька теорій 

канцерогенезу, але основною і загальноприйнятою є мутаційна теорія, згідно з 

якою в більшості випадків рак (злоякісні новоутворення) розвиваються з однієї 

пухлинної клітини. Відповідно до цієї теорії рак в організмі людини виникає 

внаслідок накопичення мутацій в специфічних ділянках клітинної ДНК, які 

призводять до утворення дефектних білків. Основоположник теорії - німецький 

біолог Теодор Бовері (Teodor Boveri) професор Вюрцбургского університету ще 

у 1914 році висловив припущення про те, що порушення в хромосомах можуть 

привести до виникнення раку. Надалі ці порушення були кваліфіковані ним як 

мутації[5]. 

Інша теорія канцерогенезу - теорія випадкових мутацій. Автор теорії 

випадкових мутацій учений з Вашингтонського університету Лоренс Леб 

(Lawrence A. Loeb), який стверджував, що в будь-якій клітині за час її життя 

випадкова мутація виникає в середньому всього в одному гені. За припущенням 

Лоренса Леба іноді під дією канцерогенів, оксидантів, або ж в результаті 

порушення системи реплікації і репарації ДНК частота мутацій різко зростає. 
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Висновок дослідника - рак виникає внаслідок величезного числа мутацій - від 10 

000 до 100 000 на клітину. Але Лоренс Леб визначив, щоб підтвердити або ж 

спростувати дане припущення дуже важко. Таким чином, з теорії Лоренса Леба 

випливає, що канцерогенез - це наслідок виникнення випадкових мутацій, що 

забезпечують клітці переваги при розподілі [1]. 

Існує альтернативна точка зору на походження раку, яка визначається як 

«теорія анеуплоїдії». Автор цієї теорії Пітер Дюсберг (Pеter Duesberg) учений 

Каліфорнійського університету з Берклі в 2003 році створив теорію, згідно з 

якою рак є наслідком виключно анеуплоїдії, а мутації в специфічних генах не 

грають абсолютно ніякої ролі в канцерогенезі. Анеуплоїдія - зміни, внаслідок 

яких клітини містять число хромосом, некратних основному набору хромосом. 

Розглянемо запропоновані канцерогени за походженням, хімічною 

структурою, ступеня участі в різних стадіях розвитку раку, за ступенем 

доведеності їх канцерогенної активності. До канцерогенів належать речовини, 

що мають абсолютно різне хімічну будову.  Виявлено та описано природні 

джерела таких канцерогенів як миш’як, азбест, афлатоксини, радіонукліди. 

Найбільш повний перелік речовин, досліджених на їх канцерогенну активність, 

і відповідно їх класифікація належить «Міжнародному Агентству Вивчення 

Рака».  У ньому представлені дані по більш ніж 900 з’єднань та цей список 

безперервно поповнюється [10]. 
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Рис.1. Групи канцерогенних речовин 

Слід зазначити, що Друга група ділиться на 2 підгрупи: 

-2А-51 фактор акрилонітрил, формальдегід, диметилсульфат, 

нітрозодієтіламін. 

- 2Б - 192 фактора кобальт, ДДТ, акриламід, нітропірени, ПХБ і ін. [7]. 

Індукція пухлинного росту хімічними речовинами - складний, 

багатоступінчастий процес, що включає взаємодію чинників навколишнього 

середовища і ендогенних факторів.  Стадія ініціації включає швидке, практично 

необоротне ушкодження генетичного матеріалу клітин, що призводять їх до 

подальшого неопластичному розвитку. Пошкоджені клітини називаються 

ініційованими і потребують періоді реплікації генетичного матеріалу, з тим, що 

б зафіксувати викликані зміни мутації [8]. 

Характерними особливостями дії ініціаторів є: 

- незворотність; 

- кумулятивність; 

- відсутність морфологічних проявів; 
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- залежність ефекту від особливостей метаболізму клітини і фаз її клітинного 

циклу [9]. 

Комітет експертів ВООЗ дав наступне визначення поняття канцероген. 

Канцерогеном фізичним, хімічним або вірусним називають агент, що може 

викликати або прискорювати розвиток новоутворення, незалежно від механізму 

або механізмів його дії або ступеню специфічності ефекту. Канцероген - це 

агент, що у силу своїх фізичних або хімічних властивостей може викликати 

незворотну зміну або пошкодження у тих частинах генетичного апарату, які 

здійснюють гомеостатичний контроль над соматичними клітинами. В наш час 

твердо встановлено, що пухлини можуть викликатися хімічними, фізичними 

або біологічними агентами[5]. 

Хімічні канцерогени можуть бути поділені на дві групи в залежності від 

їх природи. Більшість канцерогенних хімічних сполук мають антропогенне 

походження. Поряд з ними були виявлені природні канцерогени, не пов’язані з 

виробничою або іншою діяльністю людини. 

За хімічною структурою канцерогенні речовини належать до 

різноманітних класів неорганічних та органічних сполук, вони відносяться 

до:  

1) поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ); ароматичних 

азосполук; 

3) ароматичних аміносполук; 

4) нітрозосполук та нітрамінів; 

5)металів, металоїдів та неорганічних солей. 

Існує наступні найнебезпечніші хімічні речовини: 

Азбест - всі види Азбесту викликають рак легенів, мезотеліому, рак 

гортані, рак яєчників.  

Бензол - вплив бензолу на організм людини викликає апластична 

анемію. 

https://kzref.org/germetichniste-kanalenih-nagrivnih-sistem.html


Актуальні питання медичних наук:  
теоретичні та прикладні дослідженняи 

www.openscilab.org  Громадське здоров’я та охорона здоров’я 

© Педаш Т.Ф.   
83 

Діокссіни і діоксіноподібні речовини - їх вплив на людину 

асоціюється з цілим рядом токсичної наслідків. 

Кадмій - має токсичний вплив на нирки, кісткову і дихальну системи.  

Миш’як - є високотоксичним, його попадання в організм викликає 

сильне токсичне отруєння. 

Брак або надлишок Фтору викликає флюороз зубної емалі та скелета. 

Пестициди мають особливо небезпечний вплив на організм, наслідки 

лишаються гострими і хронічними. 

Ртуть та Свинець призводять до гострого токсичного отруєння, 

залишають наслідки. 

Отож, хімічні канцерогени відповідальні за виникнення до 80-90% усіх 

злоякісних пухлин людини [6].   

Як сказано вище, до числа канцерогенів в даний час зараховується 

будь-яка речовина, яка прискорює розвиток пухлин або збільшує частоту 

появи новоутворень в популяції.  У зв’язку з цим канцерогени, в широкому 

сенсі слова, є і ініціатори і промотори пухлинного росту, а отже і механізми 

канцерогенної дії речовин надзвичайно різноманітні. За сучасними 

уявленнями, слід виділяти генетичні та епігенетичні механізми хімічного 

канцерогенезу. Речовини, що діють на геном клітини називаються 

«генотоксичними агентами», речовини провокують пухлинний ріст через 

інші механізми – «епігенетичними агентами».  До числа епігенетичних 

ефектів слід віднести пошкодження механізмів генної експресії, 

імуносупресію, порушення гормонального балансу та ін. [2] 
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Таблиця 1. Деякі приклади генотоксичних і епігенотоксичних канцерогенів 

Генотоксичні канцерогени Епігенотоксичні канцерогени 
бензапірен 
вінілхлоїд 
диметилнітрозамін 
миш’як, нікель, хром 
радіація 

азбест 
естрогени, андрогени 
ефіри форбол 
жовчні кислоти 
хлорорганічні сполуки 
сахарин 

 

Остаточне судження про канцерогенності речовини для людини є 

результат масштабних епідеміологічних досліджень. Як правило, твердження 

визнається справедливим лише при виконанні ряду умов: 

-  виявлене збільшення частоти новоутворень в обстеженої популяції не 

може бути пояснено дією випадкових причин; 

- аналогічні результати отримані в ході декількох незалежних 

досліджень; 

- доведено, що частота появи пухлин змінюється при зміні дози 

канцерогену і часу, що пройшов від моменту його впливу. 

Однак досить часто інтерпретація отриманих результатів дуже 

ускладнена цілим рядом обставин, таких як: 

- мобільність людських популяцій, що ускладнює верифікацію факту 

впливу потенційного канцерогену; 

- тривалість дії токсиканту і тривалість прихованого періоду;   

- особистісні особливості, що впливають на канцерогенез: куріння, 

вживання різних препаратів, побутові звички тощо; 

- можливість роботи на кількох підприємствах; 

- не завжди коректна документованість факту впливу; 

- дефекти діагностики пухлин; 

- можливість дії на людей інших, не оцінюваних в дослідженні чинників; 

- вікова залежність патології (понад 60% раків зустрічаються у осіб 

старше 65 років) [3]. 
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Внаслідок сказаного, ВООЗ рекомендує відносити дані, одержувані в 

ході епідеміологічних досліджень, до однієї з наступних категорій: 

- достатні для твердження, що канцерогенез є наслідком впливу 

конкретного етіологічного фактора; 

- обмежено значущі для констатації канцерогенностіксенобіотика, так як 

в дослідженні сумнівний контроль, не виключені можливі альтернативні 

пояснення виявлених ефектів; 

- недостатні для визнання канцерогенності речовини, внаслідок 

слабкості проведеного дослідження, або відсутності причинно-наслідкових 

зв’язків між діючим фактором і частотою новоутворень в обстежуваної 

популяції[32]. 

Крім зазначених, використовують і інші математичні моделі опису 

залежності «доза-ефект» [6]. 

 
Таблиця 2. Математичні моделі, що описують залежність "доза-ефект", що 

застосовуються для оцінки ризику хімічного канцерогенезу 

Математичні моделі 
F(d)*= 1/(1 + e - b log d)b  

F(d) = 1 - e- d  

F(d) = 1 - e-( + bd)( + bd)… 
F(d) = 1 - e-bd 

F(d) = 1 - e- -  d - … -  d 
 

Дія хімічних  сполук  зумовлює   широкий   спектр   шкідливих ефектів, 

які залежать   від   шляху  та  тривалості  надходження в організм,  рівнів доз 

або концентрацій.  У  методології  оцінки ризику прийнято орієнтуватися на 

той шкідливий ефект, який виникає за впливу найменшої із ефективних доз 

(критичний  ефект,  критичні органи/системи). Діяльність в галузі хімічної 

безпеки в Україні здійснюється на рівні держави, неурядових організацій та 
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організацій громадянського суспільства. Аналіз досягнень, показує, що в країні 

зроблено певні кроки у напрямку прогресу в наступних галузях діяльності:  

- Існування національних інструментів управління в галузі хімічних 

речовин.  

- Охорона здоров’я людей (окремі пілотні проекти).  «Хімічна освіта в 

контексті хімічної безпеки: стан проблеми і перспективи». 

- Діти та хімічна безпека (просвітницькі проекти та кампанії).  

- Безпека і гігієна праці (просвітницькі та проекти з лобіювання).  

- Впровадження погодженої на глобальному рівні системи класифікації 

та маркування хімічних речовин (СГС) [8]. 

Створення реєстру професійних канцерогенів пов’язано зі значними 

труднощами. Перш за все, це стосується визначення поняття «професійний 

канцероген». Адже більшість професійних канцерогенів зустрічається і в 

навколишньому середовищі. І, навпаки, низка потенційних канцерогенів, які 

перебувають спільно у навколишньому середовищі, в споживчих товарах 

імедикаментах трапляються і в виробничих умовах. Тому відсутнє просте 

правило, за допомогою якого можна розрізнитипрофесійні та непрофесійні 

канцерогени [9]. 

Висновки: Підсумовуючи все вищезазначене, варто зауважити, що 

детальний аналіз літературних джерел з проблеми, що розглядалася та оцінка 

ситуацій з різних питань та сторін даної проблеми у світі та на Україні вказує на 

те, що на сьогодні напрочуд актуальним є дослідження канцерогенної дії 

потенційно-токсичних  хімічних речовин, засобів та заходів щодо її 

профілактики. 

 Своєчасне виявлення головних чинників індивідуальної схильності дасть  

можливість встановлення людей, які є особливо вразливими або особливо 

стійкими  до розвитку в їх організмі злоякісних утворень. Це робить можливим 

детальне планування медичної та біологічної профілактики онкологічних 

захворювань, як основи загальних технічних заходів профілактики. 
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МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НУШ 

 

Осип Марія Анатоліївна 

викладач ОМЗ та біології і екології у Луцькому педагогічному коледжі 

 

Занозовська Ірина Олександрівна 

студентка Луцького педагогічного коледжу  

 

Гармонійним вважають фізичний розвиток, при якому показники зросту, 

маси тіла, периметрів та антропометричних індексів не відрізняються від 

середніх і при цьому маса тіла та периметр грудної клітки відповідають зросту.  

Гармонійність фізичного розвитку добре характеризують показники 

центильних оцінок. У випадках, коли антропометричні показники належать до 

однакових центильних областей , тобто між будь-якими двома з них немає 

різниці більш ніж у дві центильні лінії, можна говорити, що дитина розвинута 

гармонійно. Але у окремих випадках це ще не означає, що фізичний розвиток 

достатній. Наприклад, у пропорційно розвинутих дітей із незвичайно низьким 

ростом, правило сусідства центильних коридорів буде виконуватись. Діти з 

дисгармонійним фізичним розвитком потребують ретельного клінічного 

обстеження для пошуку прихованих захворювань і патологічних станів. Для 

допоміжної оцінки гармонійності розвитку дітей 6-7 років, які йдуть до школи, 

часто використовують філіпінський тест. Тест позитивний, тобто дитина 

досягла нормальних пропорцій, які повинні бути в віці першокласника, якщо 
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вона спроможна доторкнутися до протилежного вуха рукою, перекинутою 

через голову.  

Ефективними для молодших школярів фізичний розвиток є наступні види 

роботи: вправи акробатичні, стрибкові та динамічні, вправи, які мають 

виконуватися на гімнастичних снарядах. Обов’язкові вміння, які мають набути 

учні початкових класів – правильно дихати та слідкувати за поставою. Діти 7-

10 років можуть займатися бігом (тривалий час), і знову ж таки, вчитель має 

враховувати індивідуальні особливості розвитку дитини. Загальна витривалість 

виховується повільним бігом, ходьбою, пересування на лижах, та бігом, що 

чергується із ходьбою.  

З віком як у хлопчиків так і у дівчаток молодшого шкільного віку 

відбуваються зміни у фізичному розвитку. Але, слід відмітити, що процес росту 

у дівчаток і хлопчиків до 10 років послідовно однаковий, отже, це — відносно 

«спокійний» віковий період.  Антропометричні показники у віці від 7 до 10 

років не мають значних відмінностей у ході розвитку між хлопчиками і 

дівчатками. Але у хлопчиків спостерігається високий рівень ЖЄЛ і показників 

сили кисті по відношенню до дівчаток. Планування організованого навчання 

фізичним вправам дітей з врахуванням індивідуального рівня їх фізичного 

стану забезпечує кожній дитині, при систематичному їх виконанні, 

оптимальний рівень здоров’я, життєдіяльності, навчання. Для активізації 

мотиваційної сфери з метою покращення фізичного розвитку дітей 

рекомендуємо розвиток рухових здібностей здійснювати за допомогою ігрового 

методу.  

Висновок. Таким чином, знання закономірностей фізичного розвитку 

дітей різних вікових груп необхідне для правильної оцінки і інтерпретації 

ступеня фізичного розвитку кожної конкретної дитини. Слід пам’ятати, що 

одноразова оцінка розвитку з використанням різних методів оцінювання 

фізичного розвитку не є цінною, може навіть бути помилковою. Тому слід 

проводити антропометрію з подальшим аналізом у динаміці з використанням 
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декількох методів оцінювання. Діти з дисгармонійним фізичним розвитком 

потребують подальшого ретельного клінічного обстеження для пошуку 

прихованих захворювань і патологічних станів. Така тактика лікаря є важливою 

у своєчасній діагностиці та займає важливе місце у профілактичній медицині.  
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Кустарьова Лідія Петрівна 

к.філос.н, доцент фахового медико-фармацевтичного коледжу Української 
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Прокопенко Вікторія Вікторівна 

  к.філос.н. фахового медико-фармацевтичного коледжу Української медичної 
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Мартиненко Наталія Володимирівна 

к.мед.н. фахового медико-фармацевтичного коледжу Української медичної 

стоматологічної академії 

 

Одним із пріоритетних завдань навчальних закладів України є підготовка 

фахівців, які мають професійні компетентності, інноваційне мислення, високий 

рівень моральної культури, вміння орієнтуватись в складних ситуаціях, здатних 

виконувати складні практичні завдання в умовах реформування системи 

охорони здоров'я. 

Процес розвитку сучасного суспільства ознаменований бурхливим 

розвитком медичної науки і практики, біології нових технологій. Такий 

розвиток обумовлює необхідність зміни уявлень про світ і його закони, 

природу, суспільство, людину. Дуже гостро постає питання про необхідність 

перегляду пріоритетів в сучасній науці, про об'єктивну оцінку допустимого 

втручання в природу людини. Біоетика є основою для створення 
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науковообгрунтованого балансу між новітніми досягненнями біології й 

медицини, сучасними технологіями і принципами гуманізму, суспільного 

прогресу. 

Актуальність дослідження проблеми формування моральної культури 

майбутніх медичних фахівців обумовлена появою в медицині нових етичних 

проблем, що виникають як наслідок розвитку науки і технологій – штучне 

запліднення, трансплантація органів і тканин, клонування. Аксіологічні і 

гуманістичні основи сучасної медицини стають дуже суттєвими, а морально-

етичні принципи медичних фахівців стають необхідними складовими 

професійної компетентності. Тому метою освітнього процесу в медичному 

закладі освіти повинно бути не лише надання певного об'єму знань з 

навчальних дисциплін, а й формування особистості із високим рівнем 

моральної культури, готовою вирішувати дуже непрості проблеми сьогодення. 

Слід підкреслити, що організація охорони здоров'я має розглядатися  в аспекті 

захисту прав пацієнта, прав людини на особисте життя та інформацію. 

Вдосконалення освітнього процесу в закладах освіти означає формування 

ставлення до людини як до найвищої цінності. 

Філософською основою біоетики є етика благоговіння перед життям 

А.Швейцера. Етика благоговіння базується на усвідомлені самого факту життя 

як найвищої цінності. Кожна форма життя вважаєтья священною. 

В роботах американського дослідника В.Р.Потера біоетика постає наукою 

виживання. Головним завданням біоетики є налагодження діалогу між наукою і 

гуманітарним знанням, застосування наукових знань для покращення якості 

життя людства. 

Сучасна біоетика визначнє нові підходи до вирішення складних проблем 

стосунків людства із живою природою, а також пропонує сучасні моральні і 

правові координати діяльності науковців. Проблему збереження життя і 

здоров'я людини можна розглянути в різних аспектах: біологічному, 

фізіологічному, соціокультурному, інтелектуальному, моральному та ін. Тому 
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дана проблема стала головною для міждисциплінарних досліджень біоетики, 

яка наполегливо шукає нові засоби розвитку суспільної свідомості. 

Сучасний етап вдосконалення роботи медичних закладів освіти 

характеризується активним пошуком такої моделі підготовки фахівців, які були 

б здатними виконувати практичні завдання в складних умовах реформування 

системи охорони здоров'я. Інтеграція – важливий чинник її оптимізації. 

Необхідність удосконалювати міжпредметну інтеграцію, яка значно ширша ніж 

просто міжпредметні зв'язки. Інтеграція не лише зміцнює такі зв'язки, а й 

закріплює взаємодію, взаємопроникнення навчальних предметів. 

Міжпредметна інтеграція є важливою психологічною умовою підвищення 

доступності навчання, удовконалення процесу формування знань і умінь 

майбутніх фахівців, а також сприяє розвитку особистості. 

Професійна компетентність особистості невід'ємна від морально-етичних 

якостей, моральної культури. Саме біоетика визначає нові підходи до 

вирішення складних проблем формування моральної культури, пропонує якісно 

нові моральні і правові координати взаємостосунків між людьми, між людиною 

і живою природою. 

Знання теоретико-методологічних засад біоетики, її норм і принципів  є 

необхідною умовою формування моральної культури, здатності майбутнього 

фахівця робити правильний вибір у складних моральних ситуаціях. 
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Повшедна Оксана Вікторівна 

 здобувач освітньої програми  «Сестринська справа» освітнього ступеню 

бакалавр 

 

Міщук Ігор Миколайович 

асистент кафедри «Сестринська справа» 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

м. Житомир, Україна 

 

Вступ. Полімастія - ( в закордонних джерелах - позаштатні груди) є 

аномалією розвитку, яка характеризується наявністю тканини додаткових 

молочних залоз. 

Приблизно від 2% до 6% жінок і від 1% до 3% чоловіків страждають від 

полімастії, третина з яких мають більше однієї області зростання додаткових 

молочних залоз. Показники поширеності широко варіюються в залежності від 

етнічної належності і статі та коливаються від 0,6% у кавказок до 5% у 

японських жінок.[1] 

Політелія - (множинні соски) - аномалія розвитку, яка характеризується 

наявністю додаткових сосків. 

Кількість випадків на політелію може коливатись від 0,2% - 5%.[2] 

Актуальність. Дана тема обрана для дослідження серед здобувачів 

освіти «Сестринська справа» тому що основний контингент кафедри – жіночий 

і вважається більш вразливими до проблем, що пов’язані з полімастією та 
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політелією. Зазначені захворювання здебільшого визнають як психологічну та 

косметичну проблеми. Пацієнти соромляться свого тіла і внаслідок цього 

нерішуче та з острахом вступають у шлюбні стосунки.  

Проте, важливо зазначити, що в ектопічних тканинах додаткових 

молочних залоз виникають зміни як доброякісного так і злоякісного характеру. 

Політелія та полімастія також пов’язані з аномаліями розвитку нирок та пухлин 

яєчок у чоловіків. 

Крім цього, існує значна проблема похибок та запізнілої діагностики 

додаткових молочних залоз та сосків. Недостатня обізнаність населення 

формується на підставі того, що відсутня достовірна статистика стосовно 

захворюваності на політелію полімастію та обмаль джерел інформації. 

Об’єкт дослідження: здобувачі освіти Житомирського медичного 

інституту Житомирської обласної ради, спеціальності 223 «Медсестринство» 

освітньої програми «Сестринська справа» освітнього ступеня бакалавр, які на 

період анкетування вивчили курс «Онкологія». 

Предмет дослідження: обізнаність здобувачів з питань полімастії та 

політелії. 

Мета. Проаналізувати та систематизувати вітчизняні та світові джерела 

наукової інформації для детального вивчення полімастії та політелії. 

Провести медико – соціологічне дослідження (анкетування) здобувачів з 

питань полімастії і політелії, зробити аналіз отриманих даних та висновки. 

Завдання дослідження: 

• Проаналізувати та систематизувати наукові джерела з даної теми. 

• Провести медико – соціологічне дослідження (анкетування) здобувачів. 

• Покращити обізнаність здобувачів з теми за допомогою пробного 

пілотного проекту «За здоровий спосіб життя»  

Методи: бібліосемантичний - збір та вивчення існуючих наукових 

джерел інформації; медико - соціологічне дослідження (анкетування) - 



Актуальні питання медичних наук:  
теоретичні та прикладні дослідженняи 

www.openscilab.org  Медсестринство 

© Повшедна О.В., Міщук І.М.   
97 

вивчення обізнаності студентів щодо захворювань; статистичний - для аналізу 

результатів медико - соціологічного дослідження. 

 

Результати та їх обговорення 

Опрацювання джерел інформації. 

У нормі молочні залози симетрично розміщені на грудній стінці парні 

залозисті органи. При полімастії додаткові молочні залози зазвичай знаходяться 

вздовж молочної лінії ( 67% ), тобто від пахвин до пахв або під звично 

розташованими залозами по серединно - сосковим лініях (як у тварин). Проте 

відомі випадки локалізації полімастії в таких місцях: в області великих статевих 

губ, обличчя, шиї, спини, стегна та кінцівок. Найчастіше полімастія наявна в 

пахвинній ділянці. Випадки двобічності полімастії та політелії зустрічається 

приблизно у 20% пацієнтів.[3] Невірна та пізня діагностика полягає в тому, що 

полімастію та політелію складно диференціювати до статевого дозрівання. У 

цьому періоді додаткові соски виглядають, як звичайний невус, додаткові 

молочні залози діагностують як ліпому або дерматофібром.[4]  

Їх видаляють, зазвичай в неповному обсязі, що призводить до рецидивів 

та малігнізації тканин. З початком менархе (менструації) та впливом гормонів 

молочна залоза може збільшуватись у розмірах та спричинювати дискомфорт в 

повсякденному житті пацієнтів. Хворі скаржаться на збільшення залози, 

підвищену чутливість, біль та дискомфорт в цілому.[5] 

Фактори, що сприяють виникненню зазначених аномалій розвитку: 

• Спадковість; 

• Алкогольний синдром плода; 

• Паління під час вагітності; 

• Порушення ембріонального розвитку; 

• Інфекційні захворювання;  

• Ендокринна патологія матері;  



Актуальні питання медичних наук:  
теоретичні та прикладні дослідження 
Медсестринство www.openscilab.org 

© Повшедна О.В., Міщук І.М. 
98 

• Прийом деяких медичних препаратів, токсичних речовин;  

• Вплив радіації; 

Результати анкетування. 

Нами проведене анкетування на визначення рівня знань, стосовно 

політелії та полімастії серед здобувачів освіти Житомирського медичного 

інституту Житомирської обласної ради спеціальності 223 «Медсестринство» 

спеціалізації «Сестринська справа». У дослідженні приймали участь 

респонденти освітнього ступеня бакалавр у кількості 50 осіб.  

Завдання анкетування: З’ясування обізнаності здобувачів щодо 

захворювань полімастія та політелія. 
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Рис.1 Відповіді респондентів на запитання: «Яке захворювання, характеризується 

наявністю тканини додаткових молочних залоз?» 
Вірних відповідей 50%. 
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Рис.2 Відповіді респондентів на запитання: «Яке захворювання характеризується 

наявністю додаткових сосків у пацієнта?» 
Вірних відповідей 48%. 
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Рис.3 Відповіді респондентів на питання: «Вкажіть, яким захворюванням за 

походженням є полімастія та політелія» 
Вірних відповідей 50% 
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Рис.4 Відповіді респондентів на питання: «Ви були обізнані раніше, що дані паталогії 

мають здатність виникати як у чоловіків так і у жінок?». 
80% опитаних знають про можливість виникнення полімастії та політелії як у 

чоловічої так і у жіночої статі. 
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Рис.5 Відповіді респондентів на питання: «Ви згодні з тим твердженням, що в 

ектопічних тканинах молочних залоз подібно до структур фізіологічної МЗ можуть 
виникати доброякісні та злоякісні зміни?» 

                              80% респондентів обізнані в даному питанні. 
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Рис.6 Відповіді респондентів на питання: «Вкажіть чи відомо вам, що політелія та 

полімастія може бути пов'язана з аномаліями розвитку сечостатевої системи, а також 
пухлин яєчок у чоловіків? 

52% відповідей опитаних, аргументують їх необізнаність у даному запитанні. 
 

 

«Таблиця 1. Відповіді студентів на питання: «Зазначте, розташування 

яких захворювань пов’язано з молочною лінією». 
Варіанти відповідей % 
Рак молочної залози 6 
Фіброаденома 0 
Полімастія та політелія 4 
Полімастія та мастит 2 
Полімастія, мастит, рак МЗ 2 
Абсцес 0 
Кіста МЗ 2 
Мастит, рак МЗ, фіброаденома, кіста молочної залози 4 
Всі Варіанти,крім абсцесу 24 
Мастит, рак МЗ, кіста молочної залози 6 
Мастит, рак МЗ,фіброаденома 6 
Рак молочної залоз та кіста МЗ 2 
Мастит, рак МЗ,кіста молочної залози 4 
Мастт, полімастія, абсцес, кіста МЗ 2 
Всі варіанти відповіді 6 
Рак МЗ, фіброаданома, полімастія, кіста 4 
Рак МЗ, фіброаданома, кіста 4 
Рак МЗ, фіброаданома 2 
Всі варіанти, крім абсцесу та маститу 2 
Мастит 10 

Тільки 4% респондентів відповіли вірно. 
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«Таблиця 2. Відповіді студентів на питання: «Вкажіть усі можливі місця 

локалізації у разі виникнення політелії та полімастії». 
Варіанти відповідей % 

Спина 2 
Обличчя 4 
Кінцівки 2 
Передня поверхня грудної клітки та пахвинна ділянка 23 
Передня поверхня грудної клітки 40 
Пахвинна ділянка, обличчя, передня поверхня грудної клітки 2 
Передня поверхня грудної клітки, кінцівки, пахвинна ділянка 2 
Спина, передня поверхня грудної клітки, пахвинна ділянка 11 
Всі варіанти відповідей 4 
Спина та передня поверхня грудної клітки 8 
Передня поверхня грудної клітки та кінцівки 2 

 

Зважаючи на результати опитування - 4% опитаних відповіли вірно. 
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Рис.9 Відповіді респондентів на питання: «Вкажіть чи відомо вам, щодо статевого 
дозрівання політелія та полімастія часто невірно діагностуються лікарями» 

40% опитаних студентів не обізнані в тому, що зазвичай медичні працівники невірно 
діагностують зазначені аномалії. 
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Рис.10 Відповіді студентів на питання: «Вкажіть проблему,яка виникає у пацієнта 

за наявності тканини додаткових молочних залоз» 
Тільки 22% опитаних вважають, що головною проблемою пацієнта є онкологічна. 

Решта респондентів, тобто 78% віддали перевагу іншим зазначеним причинам. 

 

Рис.11. Відповіді студентів на питання: «Вкажіть, ви маєте бажання дізнатися про 
політелію та полімастію додатково» 

58% опитаних респондентів мають бажання отримати додаткову інформацію про 
полімастію та політелію. 

Ми проаналізували зміст програм з «Онкології» і «Медсестринство в хірургії» та 
підручників: «Медсестринство в онкології» В.І. Дрижак, М.І. Домбрович; «Онкологія» В.В. 

Севідов,Н. М. Касевич;«Онкологія» за редакцією НАМН України Г.В. Бондаря; 
«Медсестринство в онкології» друге видання за редакцією Л.МКовальчука. 

Було з’ясовано, що вивчення даних захворювань згідно вказаних програм не 
передбачено. 
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Рис.11 Відповіді студентів на питання: «Бажали б ви мати шлюбні стосунки з 

партнером у якого діагностовано полімастію або політелію?» 
72% респондентів не мають бажання. 
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Рис.12 Відповіді студентів на питання: «Чи палите Ви?» 

30% респондентів мають таку шкідливу звичку. 

10%
18%

34%

18%
8%

0%

10%

20%

30%

40%

1 2 3 4 5

 
Рис.13. Відповіді студентів на питання: «Оцініть свій рівень знань стосовно 

полімастії та політелії.» 
На «5» себе оцінили 8% респондентів, на «4» та на «2» по 18% на «3» 34% студентів 

та «1» - 10%. 
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Висновок: 50% опитаних респондентів знають суть поняття «полімастія» 

та 48% обізнані в тому, що таке «політелія». Враховуючи те, що програмою не 

передбачено вивчення даних захворювань, а в підручниках інформація про 

зазначені аномалії розвитку відсутня - обізнаність студентів слід вважати 

задовільною. Однак, думка 78% студентів про те, що пріоритетною проблемою 

пацієнтів є косметичний та психологічний аспект є хибною. На жаль, лише 22% 

респондентів вказали вірну відповідь вважаючи, що головною проблемою 

пацієнта є онкологічна.  

 58% респондентів бажають отримати додаткову інформацію та 

проявляють інтерес, що є позитивним показником. 

Рекомендації:. В рамках санітарно- просвітницької роботи «За здоровий 

спосіб життя» використовувати індивідуальний буклет про шкідливості згубних 

звичок з метою запобігання виникнення полімастії та політелії у майбутнього 

покоління та акцентувати увагу на тому, що вказані захворювання в першу 

чергу є онкологічною проблемою. 

Викладачам розглянути доцільність ознайомлення студентів із 

захворюваннями полімастія та політелія на заняттях з предмету «Онкологія» 

Ключові слова: полімастія, політелія, онкологічна проблема, інволюція, 

молочний гребінь. 
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Необхідність вивчення та удосконалення досвіду медичного забезпечення 

військ в теперішніх військових конфліктах обумовлена реальними загрозами 

сучасному світу. Із почастішанням військових конфліктів на Сході України зріс 

відсоток інвалідизації віськовослужбовців з тимчасовою та стійкою втратою 

дієздатності. В більшості випадків причинами таких наслідків є недостатній 

об’єм, своєчасність та повнота проведених реабілітаційних заходів (РЗ). 

 Стійка втрата дієздатності військовослужбовців суттєво впливає на 

забезпеченість військ, соціальну та економічну сферу, збільшуючи затрати 

держави на лікування наслідків поранень та подальшу матеріальну підтримку 

інвалідизованого військовослужбовця.  

 Комітет ВОЗ по медичній реабілітації затверджує, що 1/3 всім 

госпіталізованим пораненим та хворим пацієнтам необхідна медична 

реабілітація, хоча, насправді, реабілітація необхідна всім, незалежно від 

https://orcid.org/0000-0002-4949-5409
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ступеня втрати працездатності. Вагомим аргументом цьому є зниження затрат 

на лікування та соціальну забезпечення шляхом вкорочення термінів 

стаціонарного лікування пораненого, зменшенням кількості інвалідизованих 

військовослужбовців. 

 Медична реабілітація на ряду з іншими галузями охорони здоров’я 

являється одним із видів медичної допомоги, хоча й в нашій державі 

недооцінена.  

 Ефективність медичної реабілітації оцінюється за допомогою різних 

таблиць та шкал, таких як індекс мобільності Рівермід, шкала повсякденної 

активності Бартела та інші.  

В основі фундаментальних принципів медичної реабілітації закладено [2,3]: 

1. Ранній початок проведення реабілітаційних заходів. 

2. Комплексність застосування необхідних засобів 

3. Індивідуальний підхід 

4. Безперервність та послідовність протягом всіх етапів реабілітації 

5. Соціальна спрямованість реабілітаційних заходів 

6. Використання методів контролю навантажень. 

 
Схема 1. Реабілітаційні заходи лікувального етапу 
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Система поетапної реабілітації хворих поділяється на 2 тісно пов’язаних 

між собою етапи: 

1. Перший етап – диспансерний (вирішуються питання виявлення та 

діагностики захворювань) 

2. Другий етап – лікувальний ( мультимодальний підхід до лікувальних та 

профілактичних заходів. (Схема 1.)) [1] 

В умовах стаціонару відновлювальна терапія проводиться наступним 

чином: 

Перший період – інтенсивна терапія – включає в себе комплекс 

лікувальних заходів направлених на збереження життя, нормалізацію функцій 

життєвоважливих систем (серцево-судинної, дихальної), корекцію 

метаболічних порушень. Одразу, у випадку вогнепальних поранень м’яких 

тканин проводяться оперативні втручання на пораненій частині тіла.  

В післяопераційному періоду та після стабілізації стану пораненого 

починається ранній етап реабілітації, в комплекс вправ якого входять: 

лікування положенням; дихальна гімнастика динамічного та статичного 

характеру; пасивні та активні рухи для малих та середніх м’язових груп та 

суглобів; вправи направлені на профілактику патологічного м’язового тонусу. 

Основне місце, приблизно 70-80% займає ЛФК. Важливо починати 

заняття дозовано, спочатку має місце виконувати всі маніпуляції в 

горизонтальному положенні хворого з поступовим, в залежності від локалізації 

поранення, наростанням інтенсивності та тривалості занять. Згодом, 

починається навчання правильної ходи та базовим навичкам 

самообслуговування. Лікувальний масаж також має суттєвий вплив, шляхом 

покращення кровотоку в ушкоджених м’яких тканинах, що в свою чергу сприяє 

зниженню тонусу м’язів, зменшенню больового синдрому, стимулюванню 

репаративних процесів. [1-3] 

Другий період направлений на вирішення питань психологічної, 

соціальної, моторної активізації хворого, а також вирішується майбутній 
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реабілітаційний маршрут хворого. Хворого переводять в спеціалізовану 

реабілітаційну палату.  В режимі дня збільшується кількість, різноманітність та 

інтенсивність вправ. Крім ЛФК та ерготерапії додаються фізіотерапевтичні 

процедури (електроміостимуляція, магнітотерапія, масаж лікувальний), 

психотерапія( індивідуальна, групова, сімейна), механотерапія.  

Механотерапія успішно застосовується в реабілітації поранених з 

вогнепальними дефектами м’яких тканин кінцівок. Особливо хороші 

результати дає комбінована робота : пасивне розроблення контрактури 

апаратом (рис. 1) в комплексі з ЛФК. Це дає досить швидке збільшення 

амплітуди рухів в суглобах, знімається м’язовий спазм, процес відновлення 

прискорюється. 

 
Рис.1. Застосування апаратів механотерапії для пасивної розробки нижньої кінцівки 

 

Третій період направлений на закріплення проведеного лікувального 

курсу, підвищення адаптації хворого до трудових навантажень та соціальної 

сфери. В цьому періоду вирішується питання про санаторно-курортне 

лікування пораненого військовослужбовця. 

  Підводячи підсумки варто сказати, що основною умовою ефективності 

фізіотерапевтичної допомоги є максимальне приближення її до раннього етапу 

реабілітації постраждалих. Своєчасне надання фізіотерапевтичної допомоги 

постраждалим після вогнепальних поранень відіграє важливу роль в 
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покращенні наслідків  консервативного та хірургічного лікування, скорочує 

строки відновлення останніх. Фізичні методи лікування, не потребуючих 

великих затрат є досить високоефективними ланками медичної реабілітації 

поранених. 

Висновки: 

1) Реабілітаційні заходи необхідно розпочинати в максимально ранній строк 

після оперативного втручання, що дозволить знизити відсоток ускладнень 

в ранній післяопераційний період. 

2) Вибір методів реабілітації повинен бути адекватний стану хворого на 

момент огляду, лише комплексний підхід та індивідуальні програми РЗ 

дозволять скоротити терміни перебування хворого в реабілітаційних 

центрах 

3) Електроміостимуляція, ЛФК, масаж, механотерапія – основні напрямки 

реабілітаційних заходів на ушкоджену кінцівку. Комплексне 

використання даних методів дозволить досягти оптимальних результатів 

для швидкого відновлення та повернення у стрій. 
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EXPRESSION OF GENES IN THE INFLAMMASOME PATHWAY 

EFFECTS SURVIVAL IN KIDNEY RENAL CLEAR CELL CARCINOMA 

 

Viktoriia Y. Tsuber 

Ukrainian Medical Stomatological Academy 

 

 Inflammation plays a role at all stages of cancer. Inflammasomes are an 

integral part of inflammation response. Inflammasomes are large multiprotein 

complexes that are a part of innate immune system. They are potent inducers of 

maturation and secretion of pro-inflammatory interleukin (IL)-1β and IL-18 during 

inflammation [1]. Activation of inflammasomes causes a pro-inflammatory form of 

programmed cell death called pyroptosis accompanied by cytokine secretion [2]. 

Inflammasome is an important first line of immune defense, and its components tend 

to be expressed in epithelial tissues, where they respond to signals called danger-

associated molecular patterns (DAMPs) produced by the host cell [3].  

Proteins that are components of inflammasomes include pyrin, IFI16 (IFN-

inducible protein 16), AIM2 (absent in melanoma 2), and NLRs (nucleotide-binding 

oligomerization domain and leucine-rich repeat-containing receptors) [1]. Through 

the pyrin domain, the inflammasome interacts with the adaptor protein ASC which 

activates a caspase. In turn, caspase cleaves precursors of (IL)-1β and IL-18 which 

may activate the pyroptosis mode of the cell death. Cancer is often accompanied by 

dysregulation of inflammasome activation [4].  

We studied effect of differential gene expression in the inflammasome pathway 

[5]. on survival of patients with kidney renal clear cell carcinoma. We performed the 

Kaplan-Meier survival analysis using an online Kaplan-Meier plotter at 

https://kmplot.com/ that is capable to assess the effect of 54k genes on survival in 21 

https://kmplot.com/
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cancer types. The tool is used for discovery and validation of gene biomarkers of 

survival in cancer based on meta-analysis of massive cancer databases [6]. Sources 

for the databases include GEO, EGA, and TCGA. We performed the analysis of 530 

patients with kidney renal clear cell carcinoma for whom clinical data was available 

for analysis in the databases.  

We found a significant dysregulation of the inflammasome pathway, in which 

high expression of a number of genes of the pathway promotes survival of the 

patients, while high expression of another set of the inflammasome pathway genes 

decreases survival (Table 1).  

Table 1 
Gene name Logrank 

p 
Adjusted 
p value 
when 

significant 

Hazard 
ratio 

Hazard ratio 
confidence 

interval 

FDR, 
% 

Low 
expression 

cohort 
(months) 

High 
expression 

cohort 
(months) 

High expression of these genes significantly increases survival 
APP 3.2e-9 0.0000007 0.41 0.30 – 0.55 1 23.6 56.5 
BCL2 1.5e-8 0.000003 0.43 0.32 – 0.58 1 22.6 54.2 
HSP90AB1 6.9e-5 0.01445 0.54 0.39 – 0.73 2 29.3 47.7 
NFKB1 2.9e-8 0.000006 0.44 0.55 – 0.59 1 24.2 54.2 
SUGT1 3.7e-6 0.00078 0.50 0.37 – 0.67 1 57.5 120.5 

High expression of these genes significantly decreases survival 
AIM2 2.2e-5 0.00462 1.92 1.41 – 2.60 1 54.2 29.4 
NFKB2 1.1e-6 0.00023 2.09 1.54 – 2.84 1 52.2 23.4 
PSTPIP1 9.8e-5 0.02058 2.15 1.45 – 3.19 3 71.5 31.8 
PYCARD 4.1e-8 0.000009 2.66 1.85 – 3.82 1 71.5 27.3 

High or low expression of these genes does not have significant effect on survival 
BCL2L1 0.0512  0.72 0.51 – 1.00 100 74.7 120.5 
CASP1 0.0379  1.40 1.02 – 1.92 over 50 118.5 74.2 
HMOX1 0.0015  0.62 0.46 – 0.83 50 70.2 120.5 
MEFV 0.0158  1.44 1.07 – 1.95 over 50 118.5 70.2 
NLRC4 0.1903  0.81 0.58 – 1.11 100 80.6 94.3 
NLRP1 0.0006  1.74 1.26 – 2.41 20 120.5 57.1 
NLRP3 0.0905  0.76 0.55 – 1.05 100 74.7 120.5 
P2RX7 0.2512  0.83 0.60 – 1.14 100 81.8 118.5 
PANX1 0.0009  1.69 1.24 – 2.31 20 118.5 63.7 
RELA 0.0883  1.31 0.96 – 1.80 100 118.5 74.7 
TXN 0.1028  1.29 0.95 – 1.76 100 45.7 33.4 
TXNIP 0.0001  0.46 0.31 – 0.69 3 33.1 74.7 
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 APP, BCL2, HSP90AB1, NFKB1, and SUGT1 are the genes that increase 

survival of the patients with when highly expressed. BCL2 is a regulator of apoptosis 

with a complex action [7]. In the case of kidney renal clear cell carcinoma, its high 

expression increases survival (Fig. 1). 

 
Figure 1. Effect of BCL2 on survival of patients with kidney renal clear cell carcinoma. 

 

NFKB1 is nuclear factor kappa B subunit 1 which in some cases drives cancer 

progression and in some cases acts as tumor suppressor [8]. We found, that its high 

expression significantly increases survival in kidney renal clear cell carcinoma (Fig. 

2). Interestingly, high expression of nuclear factor kappa B subunit 2 decreases 

survival in the cancer type.  
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Figure 2. Effect of NFKB1 on survival of patients with kidney renal clear cell carcinoma. 

AIM2, NFKB2, PSTPIP1, PYCARD are the genes that decrease survival of the 

patients with when highly expressed. PYCARD is apoptosis-associated speck-like 

protein containing a CARD (caspase activation and recruitment domain). It is a 

central adaptor molecule of the inflammasome complex, which mediates the secretion 

of inflammatory cytokines (i.e., IL-1β and IL-18) and has been reported to have dual 

role in carcinogenesis [9]. We found, that its high expression significantly decreases 

survival in kidney renal clear cell carcinoma (Fig. 3). 
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Figure 3. Effect of PYCARD on survival of patients with kidney renal clear cell carcinoma. 

In summary, we found that expression of the inflammasome pathway genes is 

highly dysregulated in kidney renal clear cell carcinoma. In addition, the effects of 

the genes that show the strongest influence on survival of patients with the disease 

differ from those that have been reported for some other cancer types. 
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Состояние здоровья беременных женщин является главной 

определяющей качества здоровья и жизнеспособности новорождённых, детей, 

подростков и в последующем взрослых. Нормальное течение беременности 

сравнительно часто нарушается хроническими заболеваниями, а также 

заболеваниями, возникшими впервые во время беременности. Они являются 

одной из частых причин внутриутробной патологии, приводящей к 

возникновению пороков развития плода и его гибели, а также отягощающих 

последствий для организма матери [1, 3].  

Кроме того, разработка представленной темы актуальна и по причине 

имеющей место тенденции современной демографической ситуации как в 

Беларуси, так и в других европейских странах, которая заключаются в 

увеличении числа беременных женщин очень раннего и позднего 

репродуктивного возраста, причем для пациенток различных возрастных групп 
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характерны существенные отличия в течении беременности и родов, 

перинатальных исходах, что указывает на повышение процента осложнений 

антенатального и интранатального периодов у женщин или не достигших 

репродуктивной зрелости, или с угасающей репродуктивной функцией [2, 4]. 

Для оценки характера протекания и вариантов разрешения беременностей 

у женщин различной возрастной категории были проанализированы 

количественные показатели деятельности УЗ «20-я городская поликлиника» г. 

Минска за период с 2014 по 2018 год. Из всех беременных женщин, 

находящиеся под наблюдением, для исследования были отобраны беременные 

трёх возрастных групп: в возрасте до 18 лет, 20-30 лет и старше 35 лет. 

В результате проведенного исследования было определено, что из всех 

женщин, состоявших на учёте, наименьшее число беременных находится в 

возрасте до 18 лет – 0,3%, женщины 20-30 лет занимают большую часть в 

общей структуре – 69,1% и на возрастную группу «после 35» приходится 

30,6%. При анализе состояния здоровья данных групп женщин установлено, 

что наибольшее число женщин с заболеваниями находится в возрастной группе 

до «18 лет» - 90% девушек с различными патологиями и уровень общей 

заболеваемости составляет 145%, т.е. на одну девушку приходится 1,6 случай 

заболевания. При этом доминирующими патологиями являются инфекции 

мочеполовых путей, которые занимают 31% в структуре всех осложнений, 

инфекционные и паразитические болезни – 20,7%, угроза преждевременных 

родов – 13,8%. Женщины в возрасте старше 35 находятся на втором месте – 

70% из них с заболеваниями и уровень общей заболеваемости равен 88,4%, т.е. 

на одну женщину приходится 1,3 случая заболевания. Доминирующими 

патологиями в данной возрастной градации являются угроза аборта, которая 

занимает 20,3% в структуре всех осложнений, анемии – 11,6%, и дородовые 

кровотечения – 9,8%. Наиболее благоприятную по данным показателям 

возрастную группу составляют беременные 20-30 лет. Из них менее половины – 

40,6% женщин поражено различными заболеваниями, и уровень общей 
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заболеваемости соответствует 43,95%, т.е. на одну беременную приходится 1,08 

случай заболевания. В данной группе женщин можно выделить четыре 

лидирующие патологии: анемии, которые занимают 24,7% в структуре всех 

осложнений, ранний токсикоз – 14,1%, инфекции мочеполовых путей – 12,8% и 

инфекционные и паразитические болезни – 11,3%.   

Нами была определена распространённость 17 групп осложнений 

беременности. Так, за пятилетний период наиболее часто встречающимися 

патологиями явились анемии, встречаемость которых составила 10,7% на 100 

беременных состоявших на учёте, угроза аборта – 7,27%, ранний токсикоз – 

5,33%, инфекции мочеполовых путей – 5,1% и другие инфекционные и 

паразитические болезни – 5,04%. Было выявлено, что данные осложнения 

беременности с неравной частотой встречаются в различных возрастных 

градациях. Инфекции мочеполовых путей со значительно большей частотой 

обнаружены у девушек до 18 лет (45%), что в 8 раз превышает встречаемость в 

сравнении с женщинами 20-30 лет (5,61%) и в 12,6 раз в сравнении с 

возрастной группой «после 35 лет» (3,56%). В свою очередь между двумя 

последними возрастными группами была выявлена более высокая 

заболеваемость у женщин 20-30 лет (в 1,6 раза больше).  

Другие инфекционные и паразитические болезни так же с большей 

частотой выявляются у девушек до 18 лет (30%), в 6 раз превышая 

встречаемость в двух других возрастных группах, в которых данные 

заболевания распределяются с равной частотой. По анемиям группа «до 18 лет» 

тоже оказывается самой неблагоприятной (15%), но здесь превышение 

встречаемости оказывается меньшим – лишь в 1,4 раза по сравнению с двумя 

другими группами в которых данная патология распределяется с частотой 

10,87% и 10,28% у женщин 20-30 лет и старше 35 лет соответственно. В свою 

очередь угроза аборта доминирует у группы «после 35 лет» (17,99%). Второе 

место по частоте встречаемости занимают девушки до 18 лет (10%), у них 

угроза аборта выявляется в 1,8 раза реже, и у женщин 20-30 лет составляет 



Актуальні питання медичних наук:  
теоретичні та прикладні дослідження 
Медичні науки в цілому www.openscilab.org 

© Синелёва М.В., Аблековская О.Н., Сипач А.С. 
120 

всего 2,5%. Ранний токсикоз выявляется с большей частотой у женщин 20-30 

лет (6,2%), что в 1,8 раза чаще, чем у возрастной группы после 35 лет (3,41%). 

В свою очередь у девушек до 18 лет он не встречается вовсе. 

Следующими по распространённости осложнениями за исследуемый 5-

летний период являются дородовые кровотечения (3,68% на 100 беременных), 

неинфекционные болезни мочеполовой системы (3,16%), гипертония (3,06%) и 

угроза преждевременных родов (2,97%). Выявлено, что неинфекционные 

болезни мочеполовой системы с большей частотой обнаруживается у 

возрастной группы «до 18 лет» (10%), что превышает в 2,7 и в 5,2 раза частоту 

встречаемости у женщин 20-30 лет (3,68%) и старше 35 лет (1,93%) 

соответственно. В свою очередь у женщин 20-30 лет заболеваемость в 1,9 раз 

больше, чем у возрастной группы «после 35 лет». Дородовые кровотечения 

чаще осложняют течение беременности у женщин старше 35 лет (8,7%). У 20-

30-летних распределяются с частотой 1,47%, что в 6 раз ниже, чем у возрастной 

группы «старше 35 лет». У девушек до 18 лет данная патология не 

обнаруживается. Гипертония так же в большей степени распределяется у 

женщин старше 35 лет (6,38%) и не встречается у девушек до 18 лет. В 

возрастной группе «20-30 лет» распространённость гипертонии составляет 

1,6%, что в 4 раза меньше чем у женщин после 35 лет. Угроза 

преждевременных родов преобладает у девушек до 18 лет (20%), что в 13,7 раз 

больше, чем у 20-30-летних (1,42%) и в 3 раза чаще, чем у женщин старше 35 

лет. В свою очередь осложнение гестационного процесса угрозой 

преждевременных родов у возрастной градации «после 35» в 4,4 раза чаще, чем 

у женщин 20-30 лет. 

В третью группу по распространённости в течении 5-ти лет можно отнести 

венозные осложнения, встречаемость которых составляет 2,19%, болезни 

женских половых органов – 2,13%, ОПГ-гестоз – 1,89%. ИППП – 1,73%, 

болезни системы кровообращения, не включающие гипертонию – 1,53%. 

Болезни системы кровообращения с большей частотой встречаются у женщин 
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старше 35 лет (2,17%). У женщин 20-30 лет они обнаруживаются в 1,7 раза 

реже (1,25%) и вовсе не встречаются у девушек до 18 лет. Инфекции, 

передающиеся половым путём, чаще осложняют течение беременности у 

несовершеннолетних (10%), что в 5 раз превышает встречаемость в сравнении с 

группой женщин 20-30 лет (1,88%) и в 7,75 раз в сравнении с женщинами 

старше 35 лет (1,29%). В свою очередь между последними наблюдается 

превышение встречаемости в 1,4 раза у женщин 20-30 лет. ОПГ – гестоз 

выявляется с большей частотой у женщин после 35 лет (4,4%). У 20-30-летних 

распространённость составляет 0,79%, что в 5,6 раз меньше, нежели у женщин 

старше 35 лет. У девушек до 18 лет данное осложнение беременности не 

выявлено. Венозные осложнения так же чаще обнаруживается у возрастной 

группы «после 35 лет» (5,78%), что в 9,4 раза превышает встречаемость в 

сравнении с женщинами 20-30 лет (0,61%). У беременных в возрасте до 18 лет 

данная патология не выявляется, как и осложнение беременности вследствие 

болезней женских половых органов, которые в большей степени 

распространены у женщин в возрасте старше 35 лет (3,31%). У женщин 20-30 

лет частота встречаемости составляет 1,62%, что в 2 раза реже, чем у 

возрастной группы «после 35 лет». 

И, наконец, в четвёртую группу входят такие наиболее редко 

встречающиеся патологии за 5-летний период, как  нарушение жирового 

обмена, распространённость которого составляет 1,32% на 100 беременных, 

инфекции половых путей – 1,04%, сахарный диабет, встречаемость которого 

составляет 1,07%, в том числе возникшего во время беременности – 0,26%, 

дисфункция щитовидной железы – 0,8% в том числе распространённость 

гиперплазии щитовидной железы составляет 0,14%, эутиреоидного зоба – 

0,09% и тиреотоксикоза – 0,17%, и врождённые ССЗ, осложняющие 

беременность – 0,38%. Определено, что ни одно из данных осложнений 

беременности не встречается у девушек до 18 лет. Инфекции половых путей 

обнаруживаются только в возвратной группе «20-30 лет» (1,51%). Врождённы 
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сердечно-сосудистые заболевания осложняют течение беременности у женщин 

20-30 лет (0,37%) и у женщин старше 35 лет (0,4%) почти в одинаковой 

степени. Сахарный диабет (СД), предшествующий беременности, 

преимущественно встречается у женщин старше 35 лет (2,77%), что в 8 раз 

превышает встречаемость в сравнении с группой женщин 20-30 лет (0,33%), а 

возникновение СД во время беременности отмечено только у женщин в 

возрасте после 35 лет (0,84%). Дисфункция щитовидной железы в большей 

степени отмечена в возрастной группе «после 35 лет» (1,88%), в том числе 

гиперплазия щитовидной железы и эутиреоидный зоб отмечаются только в 

данной группе - их распространённость составляет 0,44% и 0,3% 

соответственно. Частота тиреотоксикоза равняется 0,35%. В свою очередь у 

женщин 20-30 лет частота дисфункции щитовидной железы составляет 0,33%, 

что в 5,7 раз реже, нежели у женщин после 35 лет, а встречаемость 

тиреотоксикоза равна 0,09%, что в 4 раза ниже, по сравнению с женщинами 

старше 35 лет. И, наконец, нарушение жирового обмена так же в большей 

степени распространено в возрастной группе «после 35 лет» (3,41%). У женщин 

20-30 лет встречаемость составляет 0,39%, что в 8,7 раз реже, что у женщин 

старше 35 лет.  

Таким образом, мы может сказать, что у девушек, беременных в возрасте 

до 18 лет, меньшее разнообразие встречавшихся осложнений, но при сравнении 

с другими группами женщин их распространённость в большинстве случаев 

существенно выше. У возрастных градаций «20-30 лет» и «после 35 лет» мы 

выявили все 17 групп рассматриваемых нами патологий, однако 

распространённость их среди женщин беременных в возрасте старше 35 лет 

значительно превышает показатели женщин 20-30 лет.    

При анализе структуры исходов беременностивыявлено, что лучший 

показатель срочных родов наблюдается у женщин 20-30 лет. Здесь 90,7% 

женщин заканчивают беременность срочными родами, что в 2 раза больше, 

нежели в возрастной группе «до 18 лет» (45%) и в 1,4 раза больше, чем у 
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женщин старше 35 лет (64,2%). Между двумя последними наблюдается 

следующее: процент женщин, закончивших беременность срочными родами в 

возрастной группе старше 35 лет, в 1,4 раза больше, чем у девушек до 18 лет. В 

свою очередь наибольшее число родов до положенного срока характерно для 

возрастной градации «до 18 лет» - 30%, что на 3,44% больше чем у женщин в 

возрасте старше 35 лет (26,56%), которые, в свою очередь, стоят на втором 

месте. Наиболее благоприятный вариант окончания беременности отмечен у 

женщин 20-30 лет – только 5,76% преждевременных родов, что в 5,2 раза 

меньше чем у девушек до 18 лет и в 4,6 раза, чем у женщин после 35 лет. 

Наибольшее число абортов характерно для девушек в возрасте до 18 лет – 25%, 

что в 7 раз больше, чем у женщин 20-30 лет (3,57%) и в 2,7 раза больше чем у 

женщин в возрасте старше 35 лет (9,2%). Женщины из возрастной группы 

«после 35 лет» занимают второе месте по удельному весу абортов и в 2,6 раза 

превышают данный показатель в сравнении с женщинами 20-30 лет. В тоже 

время уровень абортов по медицинским показаниям наиболее высокий у 

женщин старше 35 лет, что может быть обусловлено как неблагоприятным 

состоянием здоровья женщин данной группы, а также тем, что у женщин в 

поздний репродуктивный период есть большее желание выносить ребёнка, и 

соответственно, в структуре абортов будет низкий показатель прерывания 

беременности «по собственному желанию». На втором месте по числу 

прерываний беременности по медицинским показаниям находится возраст до 

18 лет – 60%, что 1,5 раза меньше, чем у женщин старше 35 лет и на 7,5% 

больше чем у 20-30-летних. У последних, в свою очередь, число абортов по 

медицинским причинам (52,53%) и не медицинским приблизительно равно, что 

может указывать как на лучшее состояние здоровья в сравнении с другими 

группами женщин, так и на то, что в данном возрасте женщина может 

свободнее отказаться от рождения ребёнка, поскольку сохраняется перспектива 

забеременеть в более позднем возрасте. 
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При анализе состояния рожденных детей выявлено, что из трех 

рассматриваемых нами групп женщин наибольший показатель мертворождений 

характерен для девушек, рожавших в возрасте до 18 лет. Из 100% всех родов на 

него приходится 6,67%. В свою очередь процент живорожденных детей 

составляет 93,33. На втором месте стоят женщины в возрасте старше 35 лет, у 

которых показатель мертворождений составляет 0,42%, а на живорожденных 

приходится 99,58%, и женщины 20-30 лет, для которых имеет место почти 

100% показатель рождения живых детей – 99,91%, а на мертворожденных 

приходится 0,09%. Такая же неблагоприятная тенденция при сравнении по 

возрастам прослеживается и при изучении показателя недоношенности. Так, 

наибольшее число недоношенных детей рождается у девушек, беременных в 

возрасте до 18 лет, – 42,86% от всех живорожденных. На втором месте стоит 

группа женщин «после 35 лет» с показателем недоношенности 34,6%. У 

девушек, родивших в возрасте 20-30 лет, наименьшее число детей являются 

недоношенными – 6,16%. 

На заключительном этапе нашего исследования был проанализирован 

показатель, с помощью которого можно охарактеризовать особенность течения 

беременности у женщин различных возрастных градаций – частоту выявления 

врождённых пороков развития плода (ВПР). Прослеживается определенная 

закономерность: наибольшее количество ВПР плода у всех рассматриваемых 

нами групп женщин выявляется в сроке до 12 недель, то есть уже на первом 

УЗИ. При этом наибольшее количество ВПР плода за 5-летний период на 

данном сроке было выявлено у женщин старше 35 лет – 26 случаев. На втором 

месте по количеству ВПР стоит возраст беременных женщин 20-30 лет – 14 

случаев, только 3 ВПР плода было обнаружено у девушек до 18 лет. На втором 

УЗИ в срок 13-22 недели у женщин старше 35 лет было выявлено 10 случаев 

ВПР плода, у женщин возрастной групп «20-30 лет» - 2 случая, а у девушек до 

18 лет на данном сроке не обнаруживалось. На сроке после 22 недель ни в 

одной из групп беременных женщин не было выявлено ВПР плода. Таким 
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образом, у беременных женщин в возрасте старше 35 лет за 5-летний период 

было выявлено 36 случаев ВПР плода, из-за наличия которых 31 беременность 

подлежала прерыванию. При этом в данной группе беременных 

зарегистрировано 2 случая родов с невыявленными ВПР плода. В возрастной 

группе 20-30 лет всего выявлено 16 случаев ВПР плода, из-за которых было 

прервано 13 беременностей, а родов с невыявленными ВПР плода 

зарегистрировано не было. У женщин, беременных в возрасте до 18 лет, 

обнаружено 3 ВПР плода, из-за которых всё три беременности подлежали 

прерыванию. Родов с невыявленными ВПР в данной группе так же 

зарегистрировано не было. При анализе данного вопроса следует обратить 

внимание, что численность девушек моложе 18 лет существенно меньше, 

нежели женщин старше 35 лет и тем более 20-30 лет. Исходя из этого, если 

численность каждой группы женщин свести к численности наименьшей, мы 

получим, что на 3 выявленных случая ВПР плода в группе беременных «до 18 

лет» приходится 0,46 и 0,07 случаев ВПР плода у женщин 20-30 лет и старше 35 

лет соответственно. На основе этого мы можем предположить, что если бы 

численность всех трёх групп была одинаковой, то наиболее неблагоприятные и 

значительно отличающееся от других групп показатели ВПР плода 

наблюдались бы у девушек, беременных в возрасте до 18 лет. На втором месте 

стоял бы возраст «старше 35 лет» и лучшая ситуация была бы обнаружена у 

девушек 20-30 лет. 

В результате проведенного нами исследования возрастных особенностей 

как протекания, так и исхода гестационного периода у жительниц крупного 

города  было установлено, что в группе несовершеннолетних беременных 

имеет место наибольшее количество пациенток с заболеваниями и наиболее 

высокий уровень общей заболеваемости. Ведущими патологиями в этой группе 

являются инфекции мочеполовых путей, другие инфекционные и паразитарные 

болезни и угроза преждевременных родов. Кроме того, в этой возрастной 

группе больше, чем в других, распространены осложнения беременности, 
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обусловленные инфекциями мочеполовых путей, другими инфекционными и 

паразитарными болезнями, неинфекционными болезнями мочеполовой 

системы, анемиями, угрозой преждевременных родов. Указанная группа 

беременных оказалась и самой неблагоприятной как по числу 

преждевременных родов, абортов и числу срочных родов, так и по показателям 

мертворождения, скрининга ВПР плода. 

Беременные в возрасте старше 35 лет занимают вторую позицию по 

количеству выявленной патологии и уровню заболеваемости. При этом в 

структуре осложнений ведущими являются угроза аборта, анемии и дородовые 

кровотечения. Отмеченные патологии наряду с гипертонией и другими 

болезнями системы кровообращения в данной возрастной категории 

встречаются чаще, нежели в более «молодых» группах. По числу 

преждевременных родов, абортов и показателю срочных родов группа 35-

летних занимает промежуточное положение. 

В группе женщин в возрасте 20-30 лет имеют место наиболее 

благоприятные показатели по числу пациенток с заболеваниями и по уровню 

заболеваемости в группе. На роль ведущих осложнений беременности 

претендуют анемии, ранний токсикоз, инфекции мочеполовых путей и другие 

инфекционные и паразитарные болезни. В этой возрастной категории отмечены 

все рассматриваемые нами осложнения, однако частота их встречаемости 

значительно меньше по сравнению с женщинами других возрастов. Также у 

них выявлены и наименьшие показатели преждевременных родов и абортов, 

самые низкие показатели мертворождений, недоношенности и ВПР плода. 
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