
Львівський медичний інститут 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Матеріали 

тринадцятої загальноінститутської 

студентської науково-практичної  

конференції 

4 квітня 2017 року 

 

 

 

(Програма, тези доповідей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів-2017 



 

2 

 

УДК 616–01–038.54–022 

 

 

Матеріали (тези доповідей) тринадцятої загальноінститутської 

студентської науково-практичної конференції — Львів, 2017. – 55с. 

 

 

 

 

Надруковано за ухвалою Вченої Ради Львівського медичного інституту 

(протокол №3   від  16. 03. 2017 р.) 

 

 

 

 

 

Редактори: проректор з наукової роботи Львівського медичного 

інституту, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, Заслужений 

працівник освіти України, д.мед.н., проф. Федоров Ю.В.; помічник ректора 

з наукової роботи к.мед. н. Погорецька Я. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Світлої пам’яті к.істор.н., доцента Юристовського О.І. 

 

 

Учасникам 

тринадцятої загальноінститутської студентської  

науково-практичної конференції 

Львівського медичного інституту 

  

 

 

Тринадцята наукова студентська конференція Львівського медичного 

інституту проходить на тлі складного періоду реформування української 

медицині. Допомога українській армії залишається приоритетним 

питанням в умовах російської агресії, тому в першу чергу ми повинні 

зосередитись на питаннях медицини невідкладних станів, військово-

польової хірургії та  терапії. Викладачі нашого інституту плідно 

співпрацюють зі студентами, що допомагає впроваджувати в роботу клінік 

нові наукові досягнення. У свою чергу студенти можуть представити на 

традиційній науковій конференції свої розробки, надрукувати свої перші 

наукові праці. Бажаємо всім учасникам нових професійних досягнень, 

цікавих відкриттів, подальших успіхів у вирішені актуальних проблем 

сучасної медичної науки. 

 

Організаційний комітет 
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Організаційний комітет конференції 

 

Регеда М.С.              – голова оргкомітету СНК, ректор інституту, 

д.мед.н., професор, академік АНВШУ, УАН, 

Заслужений працівник освіти України 

 

Гайдучок І.Г.            – генеральний директор Львівського медичного 

інституту, к.мед.н., доц., Заслужений працівник 

освіти України 

 

Гуменюк О.М.          – проректор з навчальної роботи, к.пед.н., доц., 

Заслужений лікар України 

 

Федоров Ю.В.           – 

 

 

Погорецька Я.О.      – 

 

проректор з наукової роботи, завідувач кафедри 

внутрішньої медицини № 1, д.мед.н., професор, 

Заслужений працівник освіти України 

 

помічник ректора з наукової роботи, к.мед.н. 

 

Пиндус Т.О.              – декан стоматологічного факультету, завідувач 

кафедри дитячої стоматології,  к.мед.н., доц. 

 

Ковалишин О.А.       – декан медичного факультету, завідувач кафедри 

хірургічних хвороб, к.мед.н. 

 

Соронович І.І.          – декан фармацевтичного факультету, завідувач 

кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії і 

ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин, 

к.фарм.н., доц. 

Мельник О.Г.           – помічник декана фармацевтичного факультету 

Косован Н.Є.            – начальник навчального відділу інституту 

 

Гриник Б.С.             – завідувач методичним відділом інституту, к.мед.н., 

доц. 

Онищук О.П.            - завідувач відділом практики, Відмінник освіти 

України.  
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Пилипів О.Г. – завідувач кафедри гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін, к.філол.н., доц.  

Рябуха О.І.                – завідувач кафедри анатомії і фізіології, к.мед.н., 

доц. 

Мусій Р.С.                 – завідувач кафедри біофізики, вищої математики та 

інформатики, д.фіз.-мат.н., професор          

Пиріг І.Ю.                 – завідувач кафедри хімії, к.хім.н., доц. 

Данилишин Н.І.        – завідувач кафедри дитячих хвороб, д.мед.н., доц. 

 

Яхно Г.Г.           завідувач кафедри гігієни, соціальної медицини та 

ООЗ з курсом охорони праці та БЖД, к.мед.н., доц. 

 

Баїк О.Л.                   – завідувач кафедри медичної біології, мікробіології, 

гістології та ботаніки, к.біол.н., с.н.с. 

 

Фрайт В.М.              – завідувач кафедри внутрішньої медицина №2, 

д.мед.н., професор 

 

Щепанський Ф.Й.    –        завідувач кафедри ортопедичної стоматології, 

к.мед.н. 

 

Ломницький І.Я.       – завідувач кафедри хірургічної стоматології, 

д.мед.н., проф. 

Євстратьєв Є.Є.       – завідувач кафедри організації та економіки 

фармації, технології ліків і біофармації, к.фарм.н., 

доц. 
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Програма  

 

                                                                                   04.04.2017 р. 

12.30  Відкриття конференції 

(навчальний корпус інституту, ауд. 308) 

Урочисте відкриття конференції: 

Ректор Львівського медичного інституту, академік АНВШУ, УАН, 

д.мед.н., проф. Регеда М.С.  

 

-   Привітання учасників конференції: 

     Проректор з наукової роботи д.мед.н., проф. Федоров Ю.В., 

     Проректор з навчальної роботи к.пед.н., доц. Гуменюк О.М. 

 

-   Ознайомлення з порядком роботи конференції 

    проректор з наукової роботи д.мед.н., проф. Федоров Ю.В. 

      

13.00 – 16.00 Секційні засідання 

 

16.00  Закриття конференції 

Заключне пленарне засідання 

(навчальний корпус інституту, ауд. 308) 

-   Вступне слово 

Ректор Львівського медичного інституту , академік АНВШУ, УАН, 

д.мед.н., проф. Регеда М.С. 

-   Підведення підсумків конференції – проректор з наукової роботи, 

завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 д.мед.н., проф. Федоров 

Ю.В. 

-   Виступи головуючих секцій з результатами конференції 

-   Нагородження учасників конференції  

-   Урочисте закриття конференції 

 

 

Регламент: 

Виступи – до 10 хв. 

Виступи з обговоренням – до 3 хв. 
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Відкриття конференції 

 

відбудеться 04 квітня 2017 року о 1230 

(навчальний корпус, ауд. 308) 

 

Головуючі: Гайдучок І.Г., генеральний директор Львівського медичного 

інституту, к.мед.н., доц., Заслужений працівник освіти України; Регеда 

М.С., ректор інституту, д.мед.н., проф., академік АНВШУ, Заслужений 

працівник освіти України; Федоров Ю.В. проректор з наукової роботи, 

завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, Заслужений працівник 

освіти України, д.мед.н., проф.; Гуменюк О.М., проректор з навчальної 

роботи, к.пед.н., доц., Заслужений лікар України; Пиндус Т.О., декан 

стоматологічного факультету к.мед.н., доц., завідувач кафедри дитячої 

стоматології; к.мед.н. Ковалишин О.А., декан медичного факультету, 

к.мед.н.; Соронович І.І., декан фармацевтичного факультету, к.фарм.н., 

доц.; Мельник О.Г., помічник декана фармацевтичного факультету;, 

Косован Н.Є., начальник навчального відділу інституту; Гриник Б.С., 

завідувач методичним відділом інституту, к.мед.н., доц.; Онищук Ю.П., 

завідувач відділом практики, Відмінник освіти України.  

 

Виступи: 

І. Урочисте відкриття конференції – ректор Львівського медичного 

інституту, академік АНВШУ, проф. Регеда М.С. 

ІІ. Привітання учасників конференції – проректор з наукової роботи, 

завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, Заслужений працівник 

освіти України, д.мед.н., проф. Федоров Ю.В.  
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1. Секція клінічних дисциплін 

відбудеться 04 квітня 2017 року о 13 00  

(навчальний корпус, ауд. 308) 

Головуючий – д.мед.н., проф. Федоров Ю.В. 

Наукова рада: д.мед.н., проф. Фрайт В.М., к.мед.н., Ковалишин О.А., 

к.мед.н. Данилишин Н.І., доц. 

 

 Доповіді: 

 
1.  

ЕХІНОКОКОЗ У ДІТЕЙ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 
 

Олійник Вікторія (медичний факультет, ІІІ курс) 

Кафедра педіатрії 

Завідувач кафедри: к.мед.н., доц. Данилишин Н.І 

Науковий керівник : к.мед.н., доц. Данилишин Н.І 

 

Актуальність теми. Ехінококоз (echinococcosis) — тяжка хронічна хвороба 

людини, яка викликається паразитуванням личинок гельмінта Echinococcus granulosus. 

Паразитує у двох формах:статевозрілій та цисті. Статевозріла форма ехінокока 

паразитує в тонкій кишці кінцевого господаря, яким можуть бути свині,собаки, вовки, 

шакали, лисиці, куниці та інші. Сколекс має 4 присоски і хоботок з подвійним рядом 

гачків (25-50). Останній членик заповнений маткою, яка має бокові випинання. В ній 

міститься до 400-800 яєць. Паразит прикріплюється до слизової оболонки кишки 

кінцевого господаря за допомогою присосок і гачків. Живлення глиста відбувається 

через поверхню його тіла вмістом кишки. Тривалість життя ехінокока в кишках собаки 

складає в середньому 5-6 міс, іноді близько року. Коли яйця дозрівають, останній 

членик з цими яйцями відокремлюється від решти і разом з калом виноситься назовні. 

Для подальшого розвитку яйця повинні потрапити в травний канал проміжного 

господаря, яким є людина. У травному каналі людини оболонка яйця руйнується. 

Звільнений зародок паразита проникає в стінку тонкої кишки, а далі — в кровоносні 

капіляри і систему ворітної вени. В результаті цього значна частина онкосфер 

заноситься переважно в печінку. Решта зародків проходять печінковий бар'єр і через 

нижню порожнисту вену, праві передсердя та шлуночок серця попадає в легені, де 

частина онкосфер затримується в легеневих капілярах, а частина потрапляє у велике 

коло кровообігу. 

Мета роботи: проаналізувати отримані дані хворого на ехінококоз з нетиповим 

ураженням органів, а саме: спинний мозок, легені. 

Матеріали та методи: історія хвороби пацієнта Б., дані МРТ, сонографії, 

лапаротомії (біопсія). 

Наводимо дані спостереження за дитиною, яка лікувалась у нейрохірургічному 

відділення КМДКЛ. Пацієнт Б, 16 років, мешканець села Львівської області. Поступив 

03.01.2017 із із переломами Th11-Th12 та як наслідок гострою затримкою сечі і 

лівобічним монопарезом у нейрохірургічне відділення КМДКЛ. 

З анамнезу захворювання відомо, що з вересня 2017 р, після гри у футбол відчув 

хрускіт, різкий біль в попереково-грудному відділі хребта. Лікувався амбулаторно за 

місцем проживання хірургом і педіатром (НПЗП, проти набрякові засоби). До грудня 

2017 р. інтенсивність болю наростала, у зв’язку з чим було застосовано вправлення 

хребців в м. Трускавець, після чого виникла гостра затримка сечі і лівобічний 

монопарез. Пацієнт доставлений в травматологічне відділення Стрийської ЦРЛ, де 
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проводилася патогенетична і симптоматична терапія (протизапальна, протинабрякова), 

встановлений постійний сечовий катетер. 

30.12.2017 на МРТ зображеннях, зроблених в Стрийській ЦРЛ, грудно-

поперекового відділу хребта із контрастним підсиленням діагностовано об’ємний утвір 

параветртебрально та інтравертебрально екстрадурально на рівні Th 9-L3 хребців. 

Патологічний перелом Th11 та Th12 хребців. На КТ грудної та черевної порожнини із 

контрастним підсиленням – стан після резекції правої частки печінки з приводу 

об’ємного утвору. Множинні вогнища ураження обох легень (з негативною 

динамікою).  У зв’язку з чим переведений в обласне дитяче нейрохірургічне відділення 

КМДКЛ для  хірургічного лікування. 

Із анамнезу життя відомо, що 4 роки тому у дитини з’явилися болі і щільний 

набряк в правому підребер’ї, сонографічно діагностовано об’ємний утвір печінки. В 

ЗУСДМЦ проведено відкриту пункцію печінки шляхом лапаротомії, взято біопсію із 

нижнього краю V сегменту печінки.  

Дані пункційної біопсії:  хронічне запалення із некротичними змінами.  

У НДСЛ «ОХМАТДИТ» (м. Київ), де в червні проведена операція: «Трисекційна 

томія печінки з резекцією та реконструкцією ворітної вени».  

 Результати гістологічної картини післяопераційного матеріалу: тканина печінки з 

множинними кістозними утовреннями, ділянками хронічного запалення, фіброзу та 

містить перифокальні гомогенні та еозинофільні маси. Морфологічна картина 

відповідає ехінококозу печінки.  

Рекомендовано тривалий курс протигельмінтних препаратів. 

Висновки: 

1.Ехінококоз є важким захворюванням людини, з не прогнозованими наслідками. 

2.Крім традиційної(печінкової) локалізації, можуть спостерігатись ехінококові 

кісти в інших органах (легені, серце) та органах ЦНС. 

3.Хворі на ехінококоз повинні перебувати на диспансерному обліку та тривалій 

антигельмінтній терапії. 

4.У даного хворого, окрім вищевказаного, є необхідність повторного хірургічного 

втручання з приводу заміни зламаних хребців. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНІВ ЯКІ УПОВІЛЬНЮЮТЬ СТАРІННЯ 

 

Кость Олександр (медичний факультет, V курс) 

Кафедра внутрішньої медицини №1  

Завідувач кафедри: д.мед.н., проф. Федоров Ю.В. 

Науковий керівник: к.мед.н., ас. Толстяк Я.Ф. 

 

Актуальність теми. Незважаючи на збільшення тривалості життя, якість життя 

людей похилого віку є низькою, особливо у країнах, що розвиваються, зокрема в 

Україні. Щоб уповільнити старіння, вчені генетики в Європі і США, розвинули 

фармакогенетику, однак від теорії до практичного застосування залишився великий 

провал. В Україні в 2017 році Дарина Лосєва та Руслана Щедріна створили стертап в 

сфері digital health під назвою Myhelix. На основі сучасних методик він інтерпретує 

аналіз ДНК для складання індивідуальних рекомендацій по харчуванню, щоб 

уповільнити старіння. 

Мета роботи: проаналізувати ретроспективні дані стертапу по аналізі 6 генів з 

високою науковою достовірністю. 

Матеріали та методи: досліджували гени, що відповідають за засвоєння вітамінів 

B9, D3, жирів, омега 3- та 6- жирних кислот і кофеїну. Для дослідження необхідна 
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слина, яку беруть ватною паличкою. Спеціалізована лабораторія визначає гени 

реактивами фірми BiоCECH.   

Результати. Спеціалізована лабораторія через два тижні надсилає аналіз ДНК 6-ти 

генів, зокрема гени: фолієвої кислоти, яка необхідна для створення і підтримки в 

здоровому стані нових клітин, тому її наявність особливо важлива в періоди швидкого 

розвитку організму — на стадії раннього внутрішньоутробного розвитку. Процес 

реплікації ДНК вимагає участі фолієвої кислоти, і порушення цього процесу збільшує 

небезпеку розвитку ракових пухлин. Вітамін Д3 бере участь в регуляції кальцій-

фосфорного обміну, посилює всмоктування кальцію і фосфатів в кишечнику  і їх 

реабсорбцію в ниркових канальцях нирок; сприяє мінералізації кісток, формуванню 

кісткового скелета і зубів у дітей, підсилює процес осифікації, необхідний для 

нормального функціонування паращитовидних залоз. Омега 3 і Омега 6 відносяться до 

поліненасичених жирних кислот і є основними для здоров’я, вони обов’язково повинні 

вживатися в достатній кількості. Організм не синтезує ці речовини, їх можна отримати 

з продуктами харчування. Навіть процес переробки кави в організмі регулює певна 

система генів. Залежно від “конфігурації” цієї системи, існують люди швидкі і повільні 

метаболізатори кави. Якщо людина повільний метаболізатори і п’є більше двох чашок 

кави в день, у нього підвищується ризик розвитку серцево-судинних захворювань в 3-4 

рази. Результати аналізу генетики, дієтологи і хелс-коучі інтерпретують з допомогою 

сучасних американських медичних протоколів, і підбирають відповідне харчування.   

 Висновки. Генетика не тільки відкриває вченим свої можливості, але вже дозволяє 

робити дивовижні речі, які полягають у подовженні життя за рахунок уповільнення 

старіння. Розуміння своєї генетики, умовно кажучи, дасть зрозуміти людині скільки 

чашок кави в день йому можна випивати. Аналогічним чином справа йде з засвоєнням 

тих чи інших ліків в тих чи інших дозах. 

  

3 

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С У ХВОРИХ ЇЗ 

СИСТЕМНИМИ ВАСКУЛІТАМИ 

 

Кертис Мирослава (медичний факультет, VI курс)                                                                                  

Кафедра внутрішньої медицини №2                                                                                                                      

Завідувач кафедри: д.мед.н., проф. Фрайт В.М.                                                                                                      

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Ворожбит Б.С. 

  

Актуальність теми: Актуальність теми зумовлена тим, що хронічний гепатит С 

належить до найактуальніших проблем медицини. На даний момент він створює 

потужній епідемічний процес  і є найпоширенішою з хронічних вірусних інфекцій. 

Число хронічно інфікованих у всьому світі становить 160 мільйонів людей, але 

більшість з них не знають про це.  Україна відноситься до регіонів з середньою 

ураженістю вірусом гепатиту С. 

Мета: Покращення ранньої діагностики ХГС у хворих із системними васкулітами. 

Матеріали:  Матеріалами слугували історії хвороби. В період  2017-2017 року 

було проведено аналіз 30 історій хвороб, пацієнтів різних статей і віку. Серед них 

жінок – 16, а чоловіків – 14. Вік пацієнтів  25-60 років (Середній вік 51рік).  

Вступ: Незважаючи на значну кількість досліджень, що присвячені ХГС, багато 

важливих аспектів проблеми залишаються недостатньо вивченими. Особливе місце 

серед них займають позапечінкові ураження, зокрема системні васкуліти. 

Сама печінка, маючи величезну компенсаторну здатність, може страждати досить 

пізно, і тоді на перший план виступають позапечінкові прояви. Частими змінами що 

супроводжують ураження гепатобіліарної системи, є зміни шкіри та її дериватів. Ці 

«зовнішні» прояви різняться залежно від ураження тої  чи іншої функції печінки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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Одним з проявів ХГС є – шкірний васкуліт – прояв системного васкуліту – 

гетерогенної групи захворювань,основною морфологічною ознакою яких є запалення 

судинної стінки. 

Системні васкуліти при захворюваннях печінки є вторинними, тобто, зумовлені 

наслідками вірусного ураження та пов’язаних із ним автоімунних процесів. У хворих 

ХГС з системними васкулітами частіше уражаються дрібні судини: артеріоли, венули, 

капіляри, рідше - судини середнього діаметра. Можливе й ураження великих судин. 

Для покращення діагностики ХГС у хворих з системними васкулітами в періоді з 

2017 по 2017 рік, нами було проведено аналіз  30 історій хвороб  (з них чоловіків – 14, 

жінок - 16), в яких діагноз ГС було підтверджено за загальноприйнятими критеріями. 

За результатами наших досліджень ознаки шкірного васкуліту були виявлені у 7 

пацієнтів, що складає 23.3%. 

При аналізі звернень хворих за допомогою, встановлено, що лише 6% пацієнтів з 

васкулітами звернулись в відділення інфекційної лікарні. (65% - шкір вен диспансер., 

22% - судинний хірург., 7% - ін..спец..) 

Слід  зазначити, що у 98% хворих з васкулітами була виявлена змішана 

кріоглобулінемія ІІ типу, а також простежувався зв'язок між появою шкірних уражень 

та загальним загостренням ХГС, яке супроводжувалося підвищенням активності 

амінотрансфераз, іноді гіперглобулінемією та посиленням диспротеїнемії. 

Висновок. Враховуючи, що шкірний васкуліт у більшості хворих залишився 

практично єдиним проявом ХГС, для покращення діагностики ХГС у хворих з 

вираженими ознаками васкулітів необхідно проводити визначення анти – НСV та RNA 

– HCV у сироватці крові. 

 

4 

ОЦІНКА ЗМІН ІНТЕРВАЛУ QT ПРИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНОМУ 

ДОСЛІДЖЕННІ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА, ЩО 

ВЖИВАЮТЬ НАДМІРНІ ДОЗИ АЛКОГОЛЮ 

 

Попович Максим (медичний факультет, VI курс) 

кафедра внутрішньої медицини №2 

Завідувач кафедри: д.мед.н., проф. Фрайт В.М. 

Науковий керівник: к.мед.н., Онищук Ю.І. 

 

Актуальність теми. Зловживання алкоголем сьогодні є однією з найгостріших 

соціальних і медичних проблем в Україні і в усьому світі. У 1978 р. було 

запропоновано термін “holiday heart syndrome” — святковий серцевий синдром, що 

полягав у гострих порушеннях серцевого ритму і провідності після зловживання 

алкоголем. За даними Фремінгемського дослідження (2004), доза  36 г алкоголю на 

добу суттєво підвищують ризик миготливої аритмії. Потенційні механізми включають 

гіперадренергічний стан (після припинення вживання алкоголю), зниження тонусу 

блукаючого нерва та подовження інтервалу QT. Інтервал QT — один з найзначущіших 

параметрів ЕКГ, він показує час загальної електричної активності шлуночків, разом з 

деполяризацією і реполяризацію. За відсутності змін тривалості шлуночкового 

комплексу QRS (блокада ніжок пучка Гіса, вогнищеві порушення 

внутрішньошлуночкової провідності), дисперсія інтервалу QT відображають 

регіональну неоднорідність реполяризації (тобто функціонального встановлення) 

шлуночків. Подовження інтервалу QT розцінюється як один з основних достовірних 

маркерів ризику небезпечних шлуночкових аритмій. Також з’явились дані щодо 

проаритмогенного характеру вкорочення інтервалу QT. Європейська організація 

кардіологів в 2004 р. запропонувала такі параметри інтервалу QT: короткий QT  — при 



 

13 

 

інтервалі QTc менше 350 мс і патологічно короткий QT  — при інтервалі QTc менше 

320 мс.      

Мета дослідження — визначити динаміку змін інтервалу QT при ЕКГ-дослідженні 

у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, які хронічно вживають надмірні дози 

алкоголю.  

Матеріал і методи дослідження. На базі комунальної міської клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги (КМК ЛШМД) м. Львова протягом  2017 - 2017 років 

проведено дослідження 70-ти хворих віком від 34 до 65 років, які поступили в 

інфарктне відділення з діагнозом гострий інфаркт міокарда з підйомом сегменту ST над 

ізолінією. Пацієнтів поділили на 2 групи: ті, які зловживали алкоголем – 40 пацієнтів (I 

група) та які вживали алкоголь в помірних дозах – 30 пацієнтів (II група). При збиранні 

анамнезу було з’ясовано, що кожен хворий І групи напередодні вживав надмірні дози 

горілки в дозі 200-800 мл, а також зі слів родичів -  тривало вживав алкоголь у великих 

дозах. Інтервал QT оцінювали при поступленні та на 5-9-ий день у обох групах.   

 

Отримані результати та їх обговорення 

Таблиця 1. Динаміка змін статистичних параметрів інтервалу QT у пацієнтів з 

ГІМ в групах спостереження 

 

Висновки. Отримані дані свідчать, що у I групі  пацієнтів середній інтервал QТсd і 

QТс при поступленні був достовірно (р<0,001) більшим (на 40 і 59% відповідно), ніж у 

здорових, і нормалізувався до норми на 2 - 5 день лікування. У II групі пацієнтів, 

результати середнього інтервалу QТсd і QТd змінювались також, однак тільки на 26 і 

10% відповідно (р<0,05) більше, ніж у осіб контрольної групи. У I групі середній 

інтервал QТ сd при поступленні є достовірно більшим ніж у II групі. (р<0,01). 

 

5 
ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗ 

 

Коружинець Наталія (медичний факультет, V курс) 

Кафедра дитячих хвороб 

Завідувач кафедри: к.мед.н., доц. Данилишин Н.І. 

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Данилишин Н.І. 

 

Псевдотуберкульоз – гостре інфекційне захворювання, що характеризується 

вираженим поліморфізмом клінічних симптомів із переважанням токсико-алергічного 

синдрому, скарлатиноподібною висипкою, ураженням шлунково-кишкового тракту, 

печінки, нерідко має рецидивний перебіг тяжкого ступеня. Захворювання належить до 

групи зоонозів.  

Особливості збудника: грамнегативна паличка Yersinia pseudotuberculosis. 

Джерело інфекції: дикі (переважно мишоподібні гризуни) та домашні тварини, 

птахи, але найбільш значимий природній резервуар інфекції - мишоподібні гризуни. 

Шлях зараження: Фекально-оральний, контактно-побутовий. 

Показники  Норма  

(мс) 

Група 

І ІІ 

При 

поступленні  

5 день  При 

поступленні  

5 день  

QTc  345±11,2мс   436±25,4мс  400 ±10,5мс  390±28,9мс  378±12,1мс  

QTcd  32±4,1 мс  45,1± 7,2 мс  36,4 ±5,1 мc  40,56±8,6 мс  34±6,2 мс  

QT d  38±3,02мс  60,4-6,4 мс   41-5,7 мс   42,6±4,9 мс  39,5±5,2 мс  
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Механізм передачі збудника: Харчовий із харчовими продуктами, що 

зберігаються в овочесховищах, підвалах, не піддаються термічній обробці. 

Фактор передачі збудника: Овочі, молочні продукти, що не підлягали термічній 

обробці. 

Вікові категорії, що вражаються найчастіше: Сприйнятливість загальна, частіше 

хворіють діти 7-15 років Новонароджені не хворіють. 

Сезонність: Зимово-весняна. 

Типові форми: Скарлатиноподібна, абдомінальна, жовтянична 

Скарлатиноподібна: гострий початок з підвищення температури тіла до 

фебрильних цифр, блювання, турбує біль в животі, при огляді язик густо обкладений 

білим, на 2-3-4 добу виявляється жовтушність шкіри та склер, на шкірі тулуба, кистях, 

стопах гіперемія, дрібнокрапковий висип з локалізацією по тілу, згущений в складках, 

навколо суглобів, внизу живота, збільшення печінки, селезінки та лімфатичних вузлів 

(найчастіше мезентеріальних). Зміни з боку серця: брадикардія (обумовлена активацією 

парасимпатичної нервової системи токсинами), синусова аритмія, приглушеність тонів, 

систолічний шум функціонального характеру. При огляді ротогорла починаючи з 3-4-ї 

доби виявляється «малиновий» язик і гіперемія ротогорла. Лущення 

крупнопластівчасте на долонях та стопах, висівкоподібне на інших ураженних ділянках 

шкіри наступає в періоді розрішення. 

Артралгічна форма: уражаються променево-зап’ястні, дрібні суглоби кистей, 

колінні, гомілково-стопні суглоби. 

Абдомінальна форма: Найчастіше уражається термінальний відділ тонкої кишки, 

сліпа кишка, апендикс. Часто ускладнюється гострим аппендицитом. 

Атипові форми: Стерта, безсимптомна, катаральна. 

Періоди: інкубаційний період, початковий, розпалу, реконвалесценції 

Результати додаткових досліджень:    При ураженні нирок - протеїнурія, 

лейкоцитурія, бактерійурія. Зміни в гемограмі наступного характеру Лейкоцитоз, 

нейтрофільоз, еозинофілія, прискорена ШОЕ. З метою бактеріологічного 

підтвердження діагнозу середовища досліджують кров, сечу, кал, змиви з носогорла. 

Серологічна діагностика – РА, РНГА. 

  Описано клінічний випадок дитини,хворої на псевдотуберкульоз,що перебувала 

на лікуванні КОІКЛ з 21.02.2017 по 06.03.2017року 

 

6 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ 

ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ 

Качур Ірина, Ждан Ірина (медичний факультет, V курс)                                  

Кафедра внутрішньої медицини №1                  

Завідувач кафедри: д.мед.н., проф. Федоров  Ю.В.         

Науковий керівник: д.мед.н., доц. Гельнер З.А.        

 

Проблема лікування хронічного панкреатиту (ХП)є важливою та актуальною в 

сучасній гастроентерології. Актуальність проблеми ХП зумовлена наявністю частих 

загострювань зі стійким больовим синдромом, розвитком ускладнень ,прогресуванням 

зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози (ПЗ). Клінічні прояви ХП 

мають визначену патофізичну основу ,зокрема деструкцію ацинарних клітин викликає 

мальдигестію, появу жирових включень в калі, колікоподібний біль у животі, дефіцит 

вітамінів, зниження апетиту ,втрату ваги. 

Мета. Оцінити ефективність ферментного препарату "Пангрол"2500 ("Берлін-

Хемі") у лікуванні хворих на хронічний панкреатит. 
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Матеріали та методи. Досліджено 38 хворих на ХП  у віці від 37 до 65 років. 

Серед обстежених пацієнтів переважно чоловіки працездатного віку - 29 .Причиною Хп 

був аліментарний фактор,переважно вживання алкоголю та жирної їжі, у 7 хворих 

початок захворювання зв'язаний з приступом гострогопанкреатиту на фоні 

жовчекам'яної хвороби. Діагноз Хп встановлено на основі скарг хворих, анамнезу 

захворювання, об’єктивних даних, ультразвукового обстеження, дослідження крові на 

активність альфа - амілази,визначення діастази в сечі  та копрологічногодослідження 

калу. У всх пацієнтів було встановлено середню ступінь зовнішньосекреторної 

недостатності ПЗ і призначення "Пангрол"2500 по 1 капс.3 рази на добу протягом двох 

тижнів. 

Результати дослідження. При обстеженні пацієнтів з ХП ми спостерігали 

клінічні синдроми : больовий ,диспепсичний та астеноневротичний. Після проведеного 

стаціонарного лікування в гастроентерологічному відділенні виявлено істотне 

зменшення клінічних симптомів. Припинилось рецедивне блювання, біль в животі, 

метеоризм, діарея, стеаторея, покращився апетит, самопочуття, зменшилась загальна 

слабкість. Нормалізувались аналізи. При контрольному Узд була позитивна динаміка. 

Висновки. Розглянута  діагностика та лікування хронічного панкреатиту. Увага 

приділена питанням зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози. 

Показані принципи проведення раціональної ферментної терапії. Проведено аналіз 

результатів дослідження ферментного препарату "Пангрол" 
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2. Секція медико-біологічних дисциплін 

відбудеться 4 квітня 2017 року о 13 00 

 (навчальний корпус, ауд. 211) 

 

Головуюча – к.біол.н., с.н.с. Баїк О.Л. 

Наукова рада: д.ф.-м.н., проф. Мусій Р.С.; к.хім.н., доц. Пиріг І.Ю.; 

к.фарм.н., доц. Соронович І.І.; к.фарм.н., доц. Євстратьєв Є.Є.; к.мед.н., 

доц. Яхно Г.Г. 

 

Доповіді:  

 
1. 

РІДКІСНІ СПАДКОВІ ХВОРОБИ 

 

Рудакевич Діана (медичний факультет, I курс) 

Кафедра медичної біології,гістології та мікробіології 

Завідувач кафедри: к.біол.н., с.н.с Баїк О.Л. 

Науковий керівник: к.біол.н., с.н.с Баїк О.Л. 

 

Актуальність. Техногенне забруднення довкілля спричиняє різке зростання появи 

рідкісних спадкових хвороб людини. Тому їх ретельне вивчення є першочерговим 

завданням науковців та медиків-клініцистів. До таких рідкісних спадкових недуг 

належать: спадкова сенсорна невропатія тип; Левандовского - Лютца хвороба; прогерія; 

гіпертрихоз; хвороба Фон Хіппель-Ліндау; синдром Прадера-Віллі.  

Спадко́ві хворо́би — захворювання, обумовлені порушеннями в процесах 

збереження, передачі та реалізації генетичної інформації. З розвитком генетики 

людини, встановлена спадкова природа багатьох захворювань і синдромів. Тепер 

відомо близько 3500 спадкових захворювань, причому їх кількість зростає. В основі 

спадкових захворювань лежать генні, хромосомної та геномні мутації. Відповідно до 

цього всі спадкові хвороби людини об`єднуються у 4 великі групи: генні, геномні, 

хромосомні, мультифакторіальні. 

Хвороба Шарко-Марі-Тута - це неврологічне невиліковне спадкове 

захворювання. Хвороба вражає периферичну нервову систему, може відбуватися за 

двома типами. 1-й тип це порушення будови мієлінової оболонки нерва, що впливає на 

швидкість передачі нервових імпульсів. 2-й тип це пошкоджуння нерва лише упевних 

місцях, що впливає на роботу м’язів. Переважно в дитячому віці проявляється 1-й тип 

захворювання, тоді як 2-й тип хвороби частіше проявляється в 18-30 років і 

розвивається ще повільніше, ніж 1-й.  

Хвороба Левандовського Лютца пов'язана з інфікуванням вірусом папіломи 

людини; передбачається роль спадковості (можливо, аутосомно-рецесивний тип 

спадкування). Дослідження, проведені в останні роки виявили деякі загальні 

пошкодження клітинного імунітету.   

Прогерія - це генетичне захворювання, яке характеризується передчасним 

старінням всього організму. У світі налічується всього 52 випадки прогерії. Прогерія у 

дітей, або синдром Гетчинсона – Гілфорда, рідкісне захворювання, яке пов’язане з 

мутацією генів. Дитяча прогерія найчастіше зустрічається у дітей, які народилися від 

близькоспоріднених  шлюбів. Тривалість життя при дитячій прогерії складає 13 років. 

У дітей старшого віку прогерія може відзначатися під час статевого дозрівання. 

Прогерія дорослих носить іншу назву – синдром Вернера. 
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Гіпертрихоз — захворювання, що виявляється в надмірному рості волосся, не 

властивому на певній ділянці шкіри. Це захворювання називають синдромом 

перевертня, оскільки хворі мають не лише дуже густий волосяний покрив, але й 

широкий сплюснутий ніс, великі вуха та рот, товсті губи, а іноді й збільшену щелепу. 

Захворювання супроводжується неврологічними симптомами. Вроджений гіпертрихоз - 

це невиліковне захворювання, проте боротися з його проявами можна за допомогою 

різних косметичних процедур. 

Хвороба Фон Хіппель-Ліндау - це синдром ангіоматозу сітківки та мозочка. 

Захворювання успадковується за аутосомно-домінантним типом. Відповідальний за 

виникнення синдрому ген локалізований на короткому плечі 3 хромосоми. Основні 

ознаки захворювання включають ангіоматоз сітківки, гемангіобластоми мозочка, 

головного і спинного мозку, а також ниркові карциноми. Характерною рисою цього 

розладу є різноманітність клінічної симптоматики. 

Синдром Прадера-Віллі є рідкісною спадковою хворобою, яка виникає через 

відсутність батьківської копії однієї з ділянок хромосоми. Вперше він описаний в 1956 

році швейцарськими вченими А. Прадера і Х. Віллі. Захворювання зустрічається у 1: 

12000-15000 народжених дітей. Часто у них спостерігається різко виражена 

внутрішньоутробна гіпотрофія. Синдром Прадера-Віллі у дітей характеризується 

утрудненою мовою і маленьким словниковим запасом. Як правило, хворі погано 

вміють керувати своїми емоціями, безініціативні  і їм властиві різкі  перепади настрою. 

Нерідко в період повноліття з`являється цукровий діабет. Для лікування СПВ на 

сьогодні немає жодних ефективних ліків.  

Висновок: більшість із рідкісних спадкових хвороб людини потребують 

ретельного вивчення їх причин і етіології та нових підходів до лікування. Це вимагає 

скоорденованої співпраці науковців і клініцистів, що дозволить розв`язати ці нагальні 

проблеми сьогодення. 

 

2 

НАРКОТИЧНІ, ПСИХОТРОПНІ, СИЛЬНОДІЮЧІ ТА ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ 

 

Рудакевич Діана (медичний  факультет, І курс) 

Кафедра хімії  

Зав.кафедри: к.хім.н., доц. Пиріг І.Ю. 

Науковий керівник: к.хім.н., доц. Пиріг І.Ю.   

   

В основі визначення поняття "наркотик" лежить єдність трьох критеріїв – 

медичного, соціального і юридичного. При цьому вважається, що наркотичним засобом 

може бути визнано таким тільки за умови єдності (одночасної наявності) всіх трьох 

перерахованих критеріїв.  

За медичним критерієм – це природні чи синтетичні речовини, які мають 

специфічний вплив на центральну нервову систему людини (ейфорія, галюцинація, 

ступор, нечутливість до болю). За соціальним критерієм – немедичне вживання 

наркотичних засобів набуло ознак соціального явища, яке негативно впливає на 

соціальні зв'язки в суспільстві. Юридичний критерій включає поєднання медичного та 

соціального критерію і передбачає визнання певних засобів забороненими в 

законодавстві та включення їх у відповідний нормативно-правовий акт.  

За впливом на організм людини психотропні речовини можна розділити на 3 групи: 

психолептики (нейролептики, снодійні засоби, транквілізатори, засоби для наркозу);  

психоаналептики (антидепресанти, психостимулятори, антопротектори);  

психодіслепники (галюциногени, хоменоблокатори та ін). Зловживання психотропними 

препаратами також призводить до звикання і хворобливої залежності.  
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Сильнодіючі речовини також роблять на організм людини певний вплив, але не 

викликають залежності. Ряд сильнодіючих речовин посилює і пролонгує дію 

наркотиків, тому вони широко використовуються в якості додатків до них.  

Із переліку наркотиків виділено список одурманюючих речовин, який включає 

димедрол-алкогольні, барбітуратно-алкогольні і клофелін-алкогольні суміші. Всі вони 

характеризуються тим, що в результаті їх застосування наступає дуже швидке і тривале 

сп'яніння, в процесі якого людина не віддає собі звіт в вироблених ним або над ним 

діях.  

Уживання дурманних (нейротропних) токсичних речовин може також спричинити 

пригнічення дихання, порушення серцевої діяльності, а часом – непритомність і навіть 

смерть.  

 

3 
ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТНЗІЇ 

 

Джула Ольга (медичний факультет, І курс) 

Кафедра хімії 

Зав.кафедри: к.хім.н., доц. Пиріг І.Ю 

Науковий керівник: к.хім.н., доц. Пиріг І.Ю. 

 

Історія місцевого знеболювання сягає глибини століть, коли з цією метою 

застосовували охолодження льодом, здавлення тканин за ходом нервів, а також різні 

витяжки з рослин. Лише у 1859 р. Німан і Веклер вилучили з кущової рослини кока 

алкалоїд кокаїн, у структурі якого було виявлено бензойну кислоту, яка утворює 

складний  ефір з аміноспиртом. Згодом було синтезовано кілька тисяч аналогів кокаїну. 

Тому, для всіх найважливіших місцевоанестезуючих засобів спільним у структурі є: 

1)   ароматичний залишок з ліпофільними властивостями; 

2) аміногрупа, що забезпечує гідрофільність речовини; 

3) проміжна ланка, яка з’єднує оптимально збалансовані ліпофільну і 

гідрофільну частини молекули. 

Відповідно до хімічної природи, засоби для місцевої анестезії класифікують на дві 

основні групи: складні ефіри і заміщені аміди кислот. Місцевоанестезуючі   речовини, 

потрапляючи до системного кровообігу, впливають на функції інших систем організму: 

стимулюють центральну нервову систему, викликають неспокій, тремор, а в токсичних 

дозах – судоми, після чого може розвиватися депресія, нівіть смерть внаслідок 

пригнічення дихання. Кардіодепресивний ефект місцевих анестетиків зумовлений 

зниженням збудливості і сповільненням провідності у міокарді – зменшується частота і 

сила скорочень серця. Так, новокаїнамід і лідокаїну гідрохлорид застосовують у клініці 

як активні антиаритмічні засоби. Місцеві анестетики (крім кокаїну) викликають 

артеріальну гіпотензію головним чином за рахунок прямої дії на стінку судин, а також 

шляхом блокади судинозвужувального ефекту  норадреналіну, ангіотензину, 

простагландинів. Засоби для наркозу, снодійні, транквілізатори, невролептики і 

наркотичні анальгетики посилюють дію місцевих анестетиків, а стимулятори нервової 

системи, навпаки, зменшують. 

Залежно від мети і способу застосування засобів для місцевої анестезії розрізняють 

такі  види місцевої анестезії: 

а) поверхнева, або термінальна, анестезія. Місцевий анестетик, нанесений у вигляді 

розчину чи мазі на слизову оболонку або шкіру, викликає втрату насамперед больової 

чутливості. Широко застосовують у стоматології, офтальмології, урології, дерматології, 

при захворюваннях вуха, горла, носа.  

б) провідникова, або регіонарна, анестезія.  
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Місцевий анестетик вводять поблизу великого нервового стовбура. При цьому 

втрачається чутливість у ділянці тіла, яка іннервується  цим нервом. Застосовується у 

стоматологічній, хірургічній, травматологічній практиці, при невралгії. 

 

4 

РОЛЬ АРАХІДОНОВОЇ КИСЛОТИ У 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

 
Четирбук Василь, Гарант Юлія (фармацевтичний факультет, V, III курс)  

Кафедра хімії 

Завідувач кафедри: к.хім.н., доц. Пиріг І.Ю.  

Науковий керівник : к.біол.н. Думанчук Н.Я. 

 

Арахідонова кислота(5,8,11,14 – ейкозотетраєнова  кислота) – полієнова вища 

жирна кислота з чотирма подвійними зв’язками (С ),безбарвна масляниста 

речовина, легко окиснюється на повітрі. Входить до складу фосфоліпідів, тригліцеринів 

та ефірів холестерину. Вона є попередником сполук з високою біологічною активністю 

– простагландинів, тромбоксанів і лейкотрієнів – гормонів місцевої дії, які 

утворюються за дії ферментів циклооксигеназ та ліпоксигеназ. Молекула арахідонової 

кислоти має вигляд «шпильки» між атомами Карбону 8 і 12 легко замикається цикл. 

Спільна назва усіх метаболітів – єйкозаноїди. 

Арахідонова кислота для синтезу єйкозаноїдів звільняється із фосфоліпідів 

клітинних мембран за дії ферменту фосфоліпази А₂ . Звільнення арахідонової кислоти і 

утворення єйкозаноїдів стимулюється деякими гормонами, нейромедіаторами, 

імунологічними факторами, а також фізичними і хімічними пошкодженнями тканин. За 

дії ферменту простагландин-синтази, яка складається з двох компонентів – 

циклооксигенази і пероксидази утворюються простогландини і тромбоксани. А при 

окисних перетвореннях подвійних зв’язків арахідонової  кислоти за  дії ліпооксигенази 

синтезується родина гідропероксиейкозотетраєнових кислот, а з них – нестабільна 

епоксидна похідна,що містить кон’юговане трієнове угруповання – лейкотрієнА (ЛТА), 

який є попередником синтезу інших лейкотрієнів (ЛТС, ЛТD і ЛТЕ). 

У різних органах і тканинах утворюються різні простагландини і лейкотрієни. 

Лейкотрієни С, D і Е cекретуються тканинними базофілами у відповідь на дію 

антигенів і викликають цим скорочення гладких м’язів, бронхів і трахей; спричиняють 

утруднене дихання хворих бронхіальною астмою. Вони знижують силу скорочень 

міокарда, посилюють проникність судин. 

Арахідонова кислота в організмі не синтезується, тому основним джерелом її є 

продукти харчування, що містять фосфоліпіди та ненасичені жирні кислоти. Разом з 

іншими полієновими кислотами (ліноленовою та лінолевою) утворює групу 

вітаміноподібних сполук – вітамін F. 

Оскільки ця речовина є незамінною жирною кислотою,вчені проводять клінічні 

дослідження,присвячені ефективності і ролі цього компонента в певних галузях 

сучасної медицини. 

 Один з напрямків – вплив на прогресування хвороби Альцгеймера. Дослідження 

проводять на різних стадіях цієї недуги. Однак є результати,які вказують на те, що 

препарати  на основі арахідонової  кислоти можна використовувати для профілактики 

,а також на сповільнення розвитку захворювання у пацієнтів з точним діагнозом. 

Арахідонова кислота бере участь у синтезі простагландину,що підтримує роботу 

м’язових тканин: правильне розслаблення і скорочення волокон під час навантажень. 

Така функція важлива для кожної людини, але особливо для бодібілдерів та 

спортсменів. 
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Простагландини регулюють просвіт русла судин, сприяють утворенню 

кровоносних судин,контролюють артеріальний тиск, моделюють запалення м’язових 

тканин(аспірин – інгібує активність простагландин-синтази). Одні форми – 

покращують згортання крові, а інші –,навпаки,запобігають утворенню тромбів там,  де 

це небажано. 

Арахідонова кислота стимулює синтез захисного слизу,попереджає надмірне 

утворення хлоридної кислоти у шлунку, що запобігає розвитку виразки. 

Ще одна перевага цієї кислоти – регенерація і зростання скелетної мускулатури. З 

цією метою радять вживати 500–1000 мг цієї кислоти. Результати дослідження в 

університеті Бейлор показали, що щоденний прийом 1200 мг арахідонової кислоти 

дійсно призводить до збільшення максимальної м’язової сили та витривалості (30 осіб 

приймали препарат протягом 50 днів). 

Дослідження, проведені «Американським Національним Інститутом Здоров’я 

Дитини і Розвитку Людини» підтвердили благотворний вплив арахідонової кислоти на 

покращення пам’яті у дорослих. 

Також, виявлено побічні ефекти високих доз цієї кислоти : патології серцево-

судинної системи, безсоння, втома, ламкість волосся, лущення шкіри, підвищення рівня 

холестерину, стимуляція  пологової  діяльності. 

Отже, за результатами аналізу досліджень виявлено важливе значення арахідонової 

кислоти, використання її для терапії багатьох недуг, серед  яких хвороба Альцгеймера, 

артеріальна гіпертензія, виразкова хвороба, погіршення пам’яті, згортання крові, 

зниження розумових здібностей,родової  діяльності , а  також м’язова слабкість. 

 

5. 
НОВІТНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ВІРУСНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 

Кулішко Марія (медичний факультет, I курс)  

Кафедра медичної біології, гістології та мікробіології 

Завідувач кафедри: к.біол. н., с.н.с.  Баїк О.Л. 

Науковий керівник: к.біол. н., с.н.с.  Баїк О.Л. 

 

Віруси - це найдрібніші форми життя, які складаються з молекули нуклеїнової 

кислоти, носія генетичної інформації, оточеної захисною оболонкою з 

білків. Основною рисою вірусів є те, що вони можуть розмножуватися тільки 

паразитуючи в клітинах зараженого організму.  Віруси не мають власного апарату для 

синтезу органічних молекул, тому для самовідтворення вони використовують ресурси 

клітини господаря. У живій природі існує величезна кількість різноманітних вірусів, які 

паразитують в клітинах бактерій, рослин, тварин і людини.  Найчастіше розмноження 

вірусів в клітинах призводить до загибелі останніх. Таким чином, паразитуючи у живих 

організмах, віруси викликають різні захворювання, що можуть закінчитися загибеллю 

організму.  Віруси є важливим чинником еволюції світу живих організмів. За 

епідеміологічними характеристиками, вірусні захворювання поділяють на: 

антропонозні, тобто ті, на які хворіє тільки людина (поліомієліт) зооантропонозні, які 

передаються від тварин людині (сказ). Більшість вірусів мають певну спорідненість до 

того чи іншого органу. Наприклад, віруси гепатиту розмножуються переважно в 

клітинах печінки. За типом органів-мішеней, які вражаються  під час хвороби 

розрізняємо наступні види вірусних захворювань: кишкові, респіраторні (дихальні), 

ураження центральної і периферичної нервової системи, внутрішніх органів, шкіри і 

слизових оболонок, імунної системи та інші.Вважається, що найбільш небезпечними 

вірусними хворобами є Лихоманка Ебола, різновиди вірусів папіломи, гепатиту та інші. 

Лихоманка Ебола - це гостре вірусне захворювання, яке вирізняється  високою 

інвазійністю та летальністю, характеризується розвитком геморогічного синдрому. Це 
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досить рідкісна, але дуже небезпечна хвороба, рівень смертності від якої досягає 90%. 

Інкубаційний період  становить усього два тижні. За цей час вірус перетворює всі 

внутрішні  органи людини в пульпу, рідку безформенну масу. Внаслідок чого 

відбувається закупорка судин, відкриваються кровотечі, руйнується мозок. 

Вірус папіломи людини ˗ це ДНК-вмісний вірус, що здатний інфікувати клітини 

плоского епітелію та проявляти там реплікативну активність. Також це єдина група 

вірусів з доведеною здатністю індукувати утворення пухлин у людини в природних 

умовах. Співвідношення захворюваності серед жінок і чоловіків становить 1.5:1. 

Ступінь злоякісності ВПЛ залежить від властивостей різних генів. Генний поліморфізм 

ВПЛ та мутації деяких генів в організмі людини можуть бути факторами схильності до 

злоякісного переродження клітин плоского епітелію. Також цьюму сприяють наступні 

фактори такі як: надмірне ультрафіолетове опромінення, вагітність, імунодифіцитні 

стани та паління. 

Останнім часом вчені розробили новітній метод лікування вірусом. Вчені у 2017 

році створили  віруси, що "вибухають"проти раку мозку. Це  допоможе людству 

боротися з раком мозку та іншими хворобами. 

Рак мозку – важке захворювання, яке щорічно забирає десятки тисяч життів. Для 

лікування використовуються різні методики, але експерименти з застосуванням 

вірусної терапії почалися порівняно нещодавно. Сенс такого лікування полягає в тому, 

що пацієнта навмисно заражають  певним вірусом, який знаходить і вражає ракові 

клітини за зразком "молекулярних детонаторів", які "підривають" пухлину зсередини за 

допомогою токсичних препаратів. У клінічних випробуваннях взяли участь 45 

добровольців, які страждали від найбільш агресивних форм раку мозку. Їм були 

почергово введені вірус і певні медикаменти. В результаті тривалість життя пацієнтів 

збільшилася в середньому в два рази, при цьому не було помічено ніяких серйозних 

побічних ефектів нової терапії. Раніше вчені вже теж намагалися вдатися до допомоги 

вірусів у лікуванні онкологічних захворювань, але вірус, використаний у вищезгаданих 

дослідженнях, працює трохи інакше. Замість того щоб прямо атакувати ракові клітини, 

він виконує інше завдання: закладає міцну основу для успішної роботи медикаментів. 

Вірус, що отримав назву Toca 511, відшукує ракові клітини з порушеннями захисної 

системи і втілюється в них. Опинившись всередині, вірус змінює ДНК клітини, після 

чого вона починає посилено виробляти фермент цитозиндеаміназу (ЦД), що виступає 

як "детонатор" для медикаментодних препаратів. У другій фазі лікування лікарі вносять  

тіло пацієнта "хімічну бомбу" - інактивовану форму ліків від раку 5-FU (5-

Фторурацил). Цей препарат зарекомендував себе як ефективний засіб для знищення 

ракових клітин, але при цьому він небезпечний і для здорових клітин людського тіла. У 

інактивованій формі препарат розповсюджується кровоносною системою до тих пір, 

поки не зіткнеться з пухлиною. Як тільки препарат вступає в контакт з ферментом ЦД, 

він перетворюється на агресивного вбивцю раку. 

Отже, сучасні підходи вчених до вивчення та лікування вірусних хвороб людини 

дають надійну перспективу для їх подолання.  

 

6 
ЗАСТОСУВАННЯ СОРБЕНТІВ У МЕДИЦИНІ 

 

Лотоцька Юля (медичний факультет, І курс) 

Кафедра хімії 

Завідувач кафедри : к.хім.н., доц. Пиріг І.Ю. 

Науковий керівник: к.хім.н., доц. Пиріг І.Ю. 

 

Сорб́енти — тверді тіла або рідини, здатні вбирати гази, пару та розчинені 

речовини. Сорбенти випускаються в різних формах — ліки представлені гранулами, 



 

22 

 

таблетками, гелями, порошками і навіть пастами. Тип сорбенту визначається  

речовиною, яка в ньому використовується. Наприклад, активоване вугілля дав початок 

цілої серії препаратів — це Карбактін, Карболен, Карболонг та ін. 

Сорбенти на основі полівінілпіролідон (розчинний у воді полімер). До неї 

відносяться такі препарати, як ентеросорб і Ентеродез. Діюча речовина не відноситься 

до розряду природних засобів — воно синтезовано штучно. 

Наступна група сорбентів виготовляється на основі кремнійорганічних  речовин. 

До даного різновиду сорбентів відноситься Ентеросгель. 

Відмінний результат забезпечують препарати на основі магнію і алюмінію. Тут 

варто згадати  про  Фосфалюгель і  Гастал, а  також про активно рекла- 

мований Алмагель. 

Існують препарати, в основі яких лежать натуральні компоненти. Деякі засоби 

виготовляють  з  глиняного  порошку (всім відома Смекта). Основою препарату можуть 

бути целюлоза і лігнін (Полифепан), а також альгінова кислота. Знаходять застосування 

аніонообмінні смоли. 

Найбільшою поширеністю і популярністю серед українців користуються кремнієві 

і вугільні препарати, які відрізняються доступністю в силу низької вартості. Усі 

різновиди препаратів подібної дії мають здатність поглинати токсини і алергени, вони 

мають широку область дії і є з нейтральним смаком, не  токсичні і цілком виводяться  з 

організму. 

Препарати сорбенти не можна використовувати для очищення організму в разі 

гіперчутливості, а також при кишковій непрохідності. Препарати на основі 

активованого вугілля не повинні використовуватися при ерозіях і виразках в шлунково-

кишковому тракті, а також при шлункових або кишкових кровотечах. Можуть 

призвести  до розвитку дефіциту корисних елементів, порушення згортання  крові і до 

стійких закрепів. Аніонообмінні смоли можуть викликати диспепсичні розради. 

Важливо пам’ятати, що між прийомом сорбенту і будь-якого іншого препарату 

повинно пройти не менше двох годин. 

 
7 

БОТУЛІНОВИЙ АНАТОКСИН – НЕБЕЗПЕЧНИЙ ТОКСИН ЧИ ФОРМУЛА 

ЗДОРОВ’Я І КРАСИ? 

 

Головацька Оксана (фармацевтичний факультет, ІІ курс)  

Кафедра медичної біології, мікробіології та гістології  

Завідувач кафедри: к.біол.н., с.н.с. Баїк О.Л.  

Науковий керівник: к.мед.н. Всяка І.В.  

 

Ботулізм — гостре інфекційне захворювання з групи кишкових інфекцій, що 

характеризується важким ураженням ЦНС, що супроводжується слабкістю скелетних і 

гладких м'язів, порушенням зору, ковтання, моторики кишок. Спричиняється 

анаеробним мікроорганізмом Сl. botulinum (ceротипи А, В, С, D, Е, F), який утворює 

спори і продукує сильний екзотоксин. Проте розуміння процесу перетину клітинного 

бар’єру збудника у епітелій ШКТ та вплив нейротоксину на організм, відкрило нові 

можливості для нових методів лікування в медицині.  

Актуальність теми. У цьому огляді ми наводимо короткий нарис структурних 

особливостей ботулінового токсину (БТ і комплекс БТ) і взаємодія цих токсинів з 

епітеліального бар'єру. Властивості дії нейротоксину відкриває нові можливості для 

практичної медицини. Мета. За допомогою результатів молекулярно біологічних 

методів провести аналіз впливу ботулінового токсину та вивчити механізм перетину 

епітеліального бар'єру ботулінового нейротоксину за даними журналу NCBI.  
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Матеріали та методи. Проведено аналіз виділених збудників Cl.botulinim серед 

хворих за період з 2006 по 2017 рр. за даними NCBI.  

Результати: Основною властивістю впливу ботулінового нейротоксину (БТ), це 

активність металопротеаз. Першою перорального перешкодою для (БТ) виступає 

епітеліальний бар'єр шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Клітинна біологія епітелію 

ШКТ та дослідження молекулярної біології допомогли з'ясувати механізм, за 

допомогою якого, токсин білка перетинає епітеліальний бар'єр.  

Ботуліновий токсин не може проникнути в неушкоджену шкіру, але всмоктується з 

поверхні слизової оболонки або рани. Під час проникнення БТ харчового походження, 

спостерігаються: черевна судома, нудота, блювота або діарея. Ці шлунково-кишкові 

симптоми, серед 50 проаналізованих історій хвороби, спровоковані в присутності 

інших бактеріальних метаболічних процесів і не виявлено впливу чистого 

нейротоксину в заражених харчових продуктах. Після проходження через кишковий 

епітелій, токсини з'являються спочатку в лімфі, а потім в крові. Ботуліновий токсин 

фіксувався в різних слизових оболонках, таких як: слизові оболонки ротової 

порожнини, шлунка, і дихальної систем. Burgen в 1949-му встановив, що механізм дії 

ботулінічного токсину полягає в блокаді нервово-м'язової передачі. Ще в 1950-х рр. 

вчені встановили, що токсин, очищений і сильно розбавлений, можна використовувати 

в медицині для розслаблення м'язів. Багаторазово розведений токсин усував косоокість 

у тварин. При цьому токсин не всмоктується з місця введення, не викликав побічних 

ефектів, а дія його була практично локальною.  

Пошук технології отримання високо очищеного ботулотоксину тривав 40 років. У 

1989 р, в схвалено БТ типу А для лікування косоокості, геміфаціального спазму 

(мимовільного одностороннього скорочення лицьової мускулатури) і блефароспазму 

(мимовільного зажмурування очей) та дозволено застосування препарату під назвою 

ботокс - ефективного і безпечного засобу в неврології. Косметичні ефекти 

нейтротоксину випадково виявлено в результаті лікування блефароспазму, звернули 

увагу на те, що зморшки на обличчі після лікування ботулотоксином стали менш 

вираженими. Виходило, що хворі після ін'єкції не тільки позбавлялися від спазмів 

лицьової мускулатури, але і отримували розслаблене і моложаве обличчя в якості ... 

«побічного ефекту»! В результаті чого, стали застосовувати ботокс не за прямим 

призначенням. Таке зникнення зморшок після однієї ін'єкції ботулінічного токсину 

типу А швидко призвело до поширення цієї техніки. В результаті в 2002 році FDA 

схвалило застосування ботокса для усунення мімічних зморшок на лобі і навколо очей 

в косметології. 

В США вперше проведено терапевтичне лікування серед 254 дорослих осіб з 

хронічною мігренню, вводили Ботулотоксин типу А з 2010 по 2013 р., в результаті 50% 

хворих позбулися, головного болю, мігрені, інших 50% спостерігалась позитивна 

тенденція до зменшення періоду спазмів судин, зменшились перепади артеріального 

тиску, спостерігалась значна нормалізація АТ серед гіпертоніків. До недавніх пір 

вважалося, що ботокс абсолютно нешкідливий і через три тижні після ін'єкції ботокс 

повністю виводиться з організму.  Однак результати італійських вчених виявили, що в 

мозковій речовині присутні ферменти ботокса. Ці результати переконали продовжити 

дослідження, для виявлення негативних наслідків ботокса. У США не заборонено 

ін'єкції, але застережено звертатися тільки до професіоналів і стежити за побічними 

ефектами. Тому, поки немає 100% гарантії, що ботокс нешкідливий, і використовувати 

його в якості профілактичного засобу від зморшок навряд чи доцільно.  

Висновки. Вчені встановили, що очищений і сильно розбавлений токсин можна 

використовувати в медичних цілях для розслаблення спазмів м'язів. Ботулотоксин 

застосовується для лікування косоокості та геміспазм (спазму однієї половини 

обличчя). В результаті ін'єкцій на обличчі відбувається зникнення зморшок, наприклад 

міжбрівних складок на лобі або складок в кутах рота. Однак з недавнього часу стали 
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з'являтися повідомлення про випадки серйозних побічних ефектів і про летальні 

випадки, пов'язаних із застосуванням цього препарату. 
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СПЕЦИФІЧНА ДІАГНОСТИКА БАКТЕРІАЛЬНОЇ АЛЕРГІЇ 

 

Олійник Наталія (медичний факультет, ІІ курс)  

Кафедра медичної біології, мікробіології та гістології  

Завідувач кафедри: к.біол.н., с.н.с. Баїк О.Л.  

Науковий керівник: к.мед.н. Всяка І.В.  

  

Бактеріальна алергія, обумовлена підвищеною чутливістю до бактеріальних 

алергенів, розвивається зазвичай при наявності в організмі вогнищ хронічної інфекції, 

які можуть локалізуватися в мигдаликах, каріозних зубах, придаткових порожнинах 

носа, в бронхолегеневому апараті, кишечнику, біліарній системі. Бактеріальна алергія 

формується довгостроково, протягом декількох років, тому до трирічного віку 

зустрічається вкрай рідко. Під впливом бактеріальних алергенів формуються 

інфекційно-алергічні захворювання: інфекційно-алергічна бронхіальна астма, риніт, 

інфекційно- алергічна кропив'янка. 

Актуальність теми. Застосовуючи сучасні діагностичні методи, надзвичайно 

важливо врахувати усі фактори бактеріальної алергії.  

Мета. Розробити алгоритм етапної діагностики, що дозволить правильно оцінити 

результат кожного тесту, та від диференціювати маніфестну і субклінічній стадії алергії 

та псевдоалергічних реакцій.  

Матеріали та методи. Для аналізу використано матеріали журналу NCBI. 

Результати. Першим етапом діагностики бактеріальної алергії є аллергоанамнез. 

Характерними анамнестичними ознаками бактеріальної алергії вважаються 

сезонність загострення (у сиру холодну пору року), зв'язок загострення захворювання з 

переохолодженням внаслідок загострення вогнищ хронічної інфекції. Загострення 

інфекційно-алергічного захворювання часто супроводжується фібрильною або 

субфібрильною температурою, появою симптомів інтоксикації, і в лікуванні ефективна 

антибіотикотерапія. За інфекційно-алергічні захворювання нерідко приймають гострі 

запальні процеси у дітей з атопічними захворюваннями, особливо це стосується хворих 

атопічною бронхіальною астмою. Внаслідок цього часто має місце анамнестичних 

гіпердіагностика інфекційно-алергічних захворювань. Бактеріальний позитивний 

анамнез (БкА) корелює з комплексом інших тестів у 67,16% хворих, з них у 45,10%-з 

провокаційними. В 1/3 випадків при позитивному анамнезі всі інші тести виявилися 

негативними, тобто бактеріальної сенсибілізації не виявлено.  

Таким чином, більш ніж у половини хворих підозрювана за анамнезом 

бактеріальна етіологія захворювання не підтверджується комплексним алергологічним 

обстеженням. При негативних даних анамнезу у 13,00% дітей виявляється бактеріальна 

алергія, переважно субклінічна. З цього випливає, що анамнез при бактеріальної алергії 

не завжди достовірний. Недостатньо специфічним є і шкірне тестування з 

бактеріальними алергенами. Лише в 38,33% випадків позитивний результат 

внутрішньошкірних проб (ВКП) корелює з комплексом інших тестів і 9,45% - з 

провокаційним, а у 61,67% всі інші тести виявилися негативними, тобто бактеріальна 

сенсибілізація не виявлена. Це вказує на недостатню специфічність позитивного 

результату шкірних проб з бактеріальними алергенами. В той же час їх негативний 

результат є високо достовірним, при якому лише 0,07% виявлена субклінічна 

бактеріальна алергія.  

На не специфічність шкірних проб з бактеріальними алергенами вказують і інші 

автори. Так, у спостереженнях Т. З. Соколової, В. А. Фрадкіна (1978) у, 50% здорових 
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дітей одержано позитивні ВКП з бактеріальними алергенами. Це свідчить про 

необхідність (для уточнення ролі алергену у захворюванні) використання в діагностиці 

бактеріальної алергії, крім анамнезу та шкірних проб, інших тестів - провокаційних і 

лабораторних. Серед останніх є високоінформативною РЛЛ, позитивний результат якої 

збігається з комплексом інших тестів в 84,76%, але тільки в 13,36%-з провокаційними, 

тобто рідко виявляє маніфестну, але в основному субклінічну алергію, а в частині 

випадків (15,24%) є хибно позитивним. Достовірним є її негативний результат. У той 

же час збіг позитивних реакцій ППН з іншими тестами спостерігається лише в 56,52, а з 

провокаційними-2,17% випадків. У 43,48% при позитивному (в основному до 0,15) 

внаслідок ППН бактеріальна алергія не встановлена. Однак негативний результат ППН 

є високо достовірним. Слід зазначити, що інтенсивність ВКП і лабораторних тестів не 

відображає ступінь гіперчутливості хворого до алергену. Навіть різко і дуже різко 

позитивні. їх результати відображають і маніфестну, і субклінічну алергію, і хибно 

позитивний результат. 

Висновки. Іншими словами, шкірні та лабораторні тести не дозволяють 

диференціювати маніфестну і субклінічну форми бактеріальної алергії, що вимагають 

різного терапевтичного підходу. В етіологічній діагностиці бактеріальної алергії 

важливим методом є, як і при інших видах сенсибілізації, провокаційні тести: назальні, 

а у хворих бронхіальною астмою та перед астмою - інгаляційні. На жаль, у дітей вони 

майже не проводяться і діагноз ставиться на підставі анамнезу і шкірного тестування, 

які при даній патології часто бувають псевдо позитивними. В результаті часто має 

місце гіпердіагностика бактеріальної алергії у дітей. Проведені нами 822 ПНТ та 548 

ПІТ з різними бактеріальними алергенами показали, по-перше, їх повну безпеку. Ні в 

одному випадку не отримано ускладнень, а розвиток симптомів захворювання слід 

розцінювати як позитивний результат провокаційного тесту, що підтверджує 

етіологічну роль алергену в захворюванні. Ці симптоми добре лікуються відповідними 

бронхолітичними препаратами.  

По-друге, провокаційні тести дозволили встановити, що у дітей переважає 

субклінічна бактеріальна алергія (у 59,76%), особливо до семирічного віку і при 

атопічному дерматиті. При цьому в анамнезі встановлено, що раннє виявлення 

субклінічної бактеріальної алергії і своєчасна санація вогнищ хронічної інфекції 

запобігають її перехід в маніфестну форму, тобто попереджають формування 

інфекційно-алергічних захворювань.  

З даних прикладів видно, що різко позитивний результат ВКП з бактеріальними 

алергенами в одних випадках відображає маніфестну, в інших - субклінічну 

сенсибілізацію, в третіх - є хибнопозитивним, що ускладнює його оцінку і може бути 

причиною помилкового діагнозу і виходячи з цього - неправильне лікування. Це вказує 

на необхідність застосування в діагностиці бактеріальної алергії етапного 

комплексного алергологічного обстеження та більш широкого використання 

провокаційних проб. Розроблений алгоритм її етапної діагностики, представлений на 

рисунку, дозволяє правильно оцінити результат кожного тесту, виключити 

гипердіагностику, від диференціювати маніфестну і субклінічній стадії алергії, 

псевдоалергічні реакції. У специфічній діагностиці бактеріальної алергії 

використовуються стандартні бактеріальні алергени, що випускаються: гемолітичний 

стрептокок, гемолітичний стафілокок, протей мірабіліс і вульгаріс, синьогнійна 

паличка, ентерокок, кишкова паличка, пневмокок груповий, нейсерия. 
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Кафедра фармацевтичної хімії,фармакогнозії, фармацевтичної ботаніки з 

ресурствознавством лікарських рослин  

Завідувач кафедри: к.фарм.н., доц. Соронович І.І. 

Науковий керівник: к.біол.н., с.н.с. Баїк О.Л.  

 

При правильному науково обгрунтованому плануванні, організації та проведення 

заготівель запаси сировини лікарських рослин тривалий час залишаються майже 

незмінними, коливаючись залежно від погодних умов. Навпаки, неправильне ведення 

заготівлі призводить до того, що навіть найбільш великі і багаті масиви лікарських 

рослин згодом значно зменшуються і можуть навіть зникнути, або стають рідкісними.  

Нині надмірні та неправильні заготівлі призвели до майже повного зникнення 

горицвіту весняного у Полтавській та інших областях України, а також до значного 

зменшення запасів цієї рослини на північних схилах Кримських гір та в Донецькій 

області. За останні роки значно зменшилися запаси астрагалу шерстистоквіткового в 

Дніпропетровській та Полтавській областях. На межі повного знищення тирлич жовтий 

в Карпатах. Щоб зберегти запаси сировини лікарських рослин, не варто робити 

заготівлі щорічно на одних і тих же масивах до повного їх виснаження. Залежно від 

видів рослин, особливо, коли заготовляють підземні частини, необхідно припиняти 

заготівлі на них на кілька років для зміцнення та розмноження рослин і відновлення 

їхніх запасів. Здійснення такого регулювання заготівель з окремих масивів і територій в 

значній мірі залежить від правильного планування щодо збору лікарських рослин. Для 

збереження запасів лікарської сировини при заготівлях слід дотримуватись наступних 

правил: •зрізати траву без грубих приземних частин, які не є сировиною. Не можна 

виривати рослини з корінням, кореневищами, цибулинами, тому що такі «заготівлі» 

ведуть до швидкого знищення рослин, особливо таких, як астрагал 

шерстістоцветковий, горицвіт весняний, звіробій звичайний та ін; •листя не зривати і не 

зрізати повністю, особливо молоде на кінцях пагонів; •кору знімати тільки зі зрубаних 

або зрізаних і спиляних гілок. Причому для заготівлі її слід використовувати в 

основному спиляні або зрубані дерева і чагарники на лісових рубках, рубках догляду, 

санітарних рубках (дуб звичайний, калина звичайна, жостір проносний та ін); •підземні 

частини рослин заготовляти після достигання і осипання насіння (алтей лікарський, 

валеріана лікарська та ін) для забезпечення насінневого відновлення, залишаючи 

частини кореневищ, коріння, бульб, цибулин для відновлення видів лікарських рослин, 

особливо тих, що розмножуються виключно вегетативним способом (аїр болотний, 

латаття жовте та ін); •при заготівлі підземних частин слід залишати молоді екземпляри, 

які дають мало промислової продукції (алтей лікарський, валеріана лікарська, оман 

високий і ін); •при заготівлі квіток і суцвіть слід залишати частину їх для обнасінення і 

наступного відновлення рослин, особливо видів одно-і дворічних рослин, що 

розмножуються виключно насінням (ромашка аптечна та ін); •при заготівлі квіток і 

суцвіть з дерев і чагарників (липа серцелистна, глід, тощо), не зрізати та не ламати 

великих гілок.  

Для деяких найбільш цінних дикорослих лікарських рослин з обмеженим 

поширенням і невеликими запасами сировини необхідно суворо регулювати обсяг 

заготівель, без чого неможливо вберегти від значного зменшення сировинну базу в 

недалекому майбутньому. До таких видів на Україні належать: аїр болотний, астрагал 

шерстистоквітковий, барвінок малий, горицвіт весняний, цибуля ведмежа, морозник 

червонуватий, латаття жовте, переступень білий, скополія карніолійська, солодка гола 

та багато інших. Деякі види лікарських рослин залишилися на Україні в таких 

невеликих обсягах, що промислові заготівлі їх сировини проводити не можна, їх 

необхідно взяти під охорону, як пам'ятки природи. До них в першу чергу належать: 

беладонна, тирлич жовтий, плавун баранець, синюха блакитна, мучниця звичайна. 

Залишки цих рослин можуть бути використані для одержання насіння при введенні їх в 
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культуру, а також для вивчення біологічних, екологічних та інших особливостей в 

природних умовах, без чого неможливе успішне проведення робіт з їх інтродукції та 

промислового використання.   

В Україні є великі природні ресурси цінних видів рослин, у тому числі і лікарських. 

Однак ресурсний потенціал багатьох цінних видів обмежений, тому виявлення 

сировинних резервів та оцінка фіторесурсів, розробка наукового обґрунтування їх 

невиснажливого використання мають загальнонаціональне значення. У наш час, коли 

усім відома величезна роль рослинного світу в житті людини, не можна допускати 

зникнення з обличчя Землі жодного виду цінних лікарських рослин, тому що це велика 

втрата для людства. 
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ПАТОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗБУДНИКА CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 

ПРОВЕДЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛР ДІАГНОСТИКИ. 

 

Гордей Аліна, Савченко Марія (медичний факультет, ІІ курс)  

Кафедра медичної біології, мікробіології та гістології  

Завідувач кафедри: к.біол.н., с.н.с. Баїк О.Л.  

Науковий керівник: к.мед.н. Всяка І.В.  

 

Збудник Clostridium рerfringens виділяють з кишкового вмісту, проте не завжди з 

приводу діагностики ентеротоксемії, так як цей мікроорганізм належить до нормальної 

мікрофлори кишечника навіть у здорових людей . Збудник Cl. рerfringens розрізняють 

за п’яти видами, A, B, C, D і Е, які класифікуються згідно продукування основних 

екзотоксинів (α, ß, ε і γ), найбільш часто зустрічається тип А, штам, який викликає 

газову гангрену (міонекроз), хвороби харчової токсикоінфекції та ентеротоксемії в 

організмі людини . Тип B і типу D штами збудників фатальних ентеротоксемій у 

тварин, а іноді в організмі людини. Тип С викликає летальну ентеротоксемію у людини. 

Тип Е рідко виділяється в організмі людини і його патогенність залишається не 

виясненою. Ці види спорадично виділяють із зразків, але такі результати часто 

інтерпретуються, як помилкові через забруднення навколишнього середовища . 

Актуальність теми. Clostridium Perfringens (C. Perfringens) добре відомий, як збудник 

декількох форм кишкових захворювань, проте епідеміологічні та патобіологічні 

аспекти досі невідомі. Clostridium Perfringens (C.рerfringens), анаеробні грампозитивні 

мікроорганізми, що часто локалізуються у кишечнику людини і сечостатевому тракті. 

Цей мікроорганізм добре відомий, як збудник декількох форм кишкових захворювань, в 

тому числі харчових отруєнь та смертельної ентеротоксемії. Мета. Провести 

патобіологічний аналіз збудника C. Perfringens, за даними журналу NCBI, та виявити 

токсигенність C. Perfringens, шляхом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

Матеріали та методи. Аналіз виявлених аліментарних токсикоінфекцій спровокованих 

збудником C. Perfringens за період з 2010 по 2017 рр. за даними NCBI. У пацієнтів, що 

було виявлено C. Perfringens виявлено різні клінічні симптоми, включаючи аліментарні 

інтоксикації, некротичний ентерит, абсцес печінки, газової гангрени в м'яких тканинах і 

септичний шок. Результати: В цілому з 65 обстежених зразків патологічного матеріалу, 

35 з них виявлено збудник C. Perfringens, що становить 0,02%. Серед 35 пацієнтів, у 21 

хворого спостерігався генералізований гнійний сепсис і у 7 пацієнтів спостерігалась 

бактеріємія. Безпосередньою причиною захворювання інфекції C.рerfringens виявлено у 

18 пацієнтів: хірургічне втручання за показами та з приводу раку, 8 пацієнтів в 

результаті хіміотерапії раку, 2 пацієнта - хірургічне втручання непухлинних 

захворювань, у 6 пацієнтів спостерігався цироз печінки, у 3 пацієнтів діагностовано 

СНІД. Один із септичних випадків супроводжувався ускладненням внутрішньо 

судинного гемолізу з летальністю.  
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Таким чином, поширеність C. Perfringens спостерігається в 3,0% серед інфекцій, 

можливо, через ураження, що містить локалізацію високої концентрації збудника. 

Наявність C. Perfringens у крові, пояснюються кількома факторами, в тому числі 

перехідною бактеріємією (невиявленого джерела), травми, міонекроз, хірургії, 

пов'язаних з екстракцією кишечника, інколи ретрогранні жовчні інфекцій, наприклад 

(емфізематозний) холецистит, холангіт, абсцес печінки і т.д. Рак та імуносупресивні 

умови є основою для захворювання або умовою розвитку бактеріємії. Основними 

умовами розвитку C.рerfringens виступають рак гепатобіліарної системи та рак 

підшлункової залози (6 випадків). Бактеріємія викликана C.Perfringens, часто 

зустрічається у пацієнтів 15 із 33 пацієнтів (45,5%) з імунодефіцитом СНІД, в тому 

числі післяопераційні стани, або вплив хіміотерапії злоякісних новоутворень. 

Додатковими факторами ризику, спостерігається похилий вік, цукровий діабет, або 

операції з приводу жовчних проток і підшлункової залози.  

Висновки: Рівень поширення збудника C. Perfringens залишається низьким, але при 

виявленні інфікованих пацієнтів необхідно ретельно контролювати поширення 

інфекції, так як існує високий ризик розвитку гострого гемолізу, що супроводжується 

летальністю, викликаного C. Perfringens типу A. Крім того, ПЛР, як діагностичний 

інструмент, дає можливість швидко виявити C. Perfringens та визначити токсигенність 

типу збудника з патологічного матеріалу. Визначення статусу токсигенності гену за 

допомогою ПЛР з уражених тканин полегшує стратегію лікування. 
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МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЗБУДНИКА CLOSTRIDIUM PERFRINGENS В 

АСОЦІАЦІЇ З STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

Водолажко Катерина (фармацевтичний факультет, ІІ курс).  

Кафедра медичної біології, мікробіології та гістології  

Завідувач кафедри: к.біол.н., с.н.с. Баїк О.Л.  

Науковий керівник: к.мед.н. Всяка І.В.  

 

Збудник Clostridium рerfringens виділяють з кишкового вмісту, проте не завжди з 

приводу діагностики ентеротоксемії, так як цей мікроорганізм належить до нормальної 

мікрофлори кишечника навіть у здорових людей. C.рerfringens розрізняють за п’яти 

видами, A, B, C, D і Е, які класифікуються згідно продукування основних екзотоксинів 

(α, ß, ε і γ), найбільш часто зустрічається тип А, штам, який викликає газову гангрену 

(міонекроз), хвороби харчової токсикоінфекції та ентеротоксемії в організмі людини. 

Аеробні мікроорганізми, особливо стрептококи і стафілококи, є активаторами 

анаеробів “групи чотирьох”, посилюють їх розмноження, патогенність, гемолітичні і 

некротичні властивості. Проте провідна роль у розвитку АІ належить анаеробним 

мікроорганізмам. Актуальність теми. C. Perfringens добре відомий, як збудник 

декількох форм кишкових захворювань, проте патобіологічні аспекти досі на стадії 

вивчення. Загалом захворювання АІ, мало залежить від епідеміологічної ситуації, в 

основному визначається характером і локалізацією рани, строками і якістю її 

хірургічної обробки. В 75% випадків анаеробний процес розвивається при пораненнях 

нижніх кінцівках, що пояснюється наявністю великих м’яз і 20% випадків припадає на 

осіб, в яких виявлено АІ, перебуваючи в лікарнях після перенесеного оперативного 

втручання. Серед усіх випадків АІ спостерігається розвиток умовно-патогенних 

мікроорганізмів, які створюють додаткові умови для розвитку анаеробної інфекції. 

Мета. Патобіологічний аналіз активаторів розвитку збудника C.рerfringens в асоціації з 

умовно-патогенними мікроорганізмами, за даними журналу NCBI, та виявити 

залежність впливу токсигенності C. Perfringens та Staphylococcus aureus . Матеріали та 

методи. У пацієнтів, які контактують із збудником C.рerfringens виявляють різні 
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клінічні симптоми, включаючи аліментарні інтоксикації, некротичний ентерит, абсцес 

печінки, газової гангрени в м'яких тканинах і септичний шок. Аналіз виділених 

збудників C. Perfringens за період з 2006 по 2017 рр. за даними NCBI. Результати: 

Альфа-гемолізин - основний токсичний компонент C.рerfringens культуральної рідини 

вірулентних збудників. Очищеному гемолізину притаманна множинна біологічна 

активниість - летальна, гемолітична, ензиматична. Це пов’язано з природою токсину 

C.рerfringens – металопротеїд. Він відіграє вирішальну роль у розвитку типової картини 

газової гангрени, без якого виникнення захворювання неможливо. Важливим доказом 

провідної ролі лецитинази є те, що штами C. Perfringens, будь-якого типу, але 

продукуючі лецитиназу, викликає експериментальну газову гангрену, тоді як за 

допомогою сильно токсигенних штамів, але без здатності продукувати фермент, не 

вдавалось відтворити типову картину захворювання. В цілому серед 48 зразків 

патологічного матеріалу та 45 випадків було виявлено збудник C. Perfringens, що 

становить 0,017%. Серед 35 пацієнтів, у 21 хворого спостерігався сепсис і 7 пацієнтів 

мали бактеріємію. Один із септичних випадків супроводжувався ускладненням 

внутрішньосудинного гемолізу з фатальністю. Таким чином, поширеність C. Perfringens 

спостерігається в 3,0% серед інфекцій, через ураження, що містить локалізацію високої 

концентрації збудника. Безпосередньою причиною захворювання інфекції C.рerfringens 

виявлено у 18 пацієнтів: хірургічне втручання або втручання з приводу раку, 8 

пацієнтів; хіміотерапії раку, 2 пацієнта; хірургічне втручання або втручання 

непухлинних захворювань, у 6 пацієнтів; цироз печінки, у 3 пацієнтів і т.д. Методом 

ПЛР на основі токсикогенності типування C. Perfringens виявлено ген альфа-токсину 

тільки з тканини від пацієнта, який помер від генералізованого гемолізу; проте 

причиною серед 5 інших штамів не було підтверджено в інших 5 штамів C. Perfringens. 

Наявність C. Perfringens у крові, пояснюються: перехідною бактеріємією (невиявленого 

джерела), травми, міонекроз, хірургії, пов'язаних з витоком кишечника, а іноді і 

ретрогранні жовчні інфекцій, наприклад (емфізематозний) холецистит, холангіт, абсцес 

печінки і виявлено наявність Staphylococcus aureus і т.д.  

Рак та імуносупресивні умови є основою умовою для розвитку захворювання або 

бактеріємії C.рerfringens та кокових форм мікроорганізмів провокуючи генералізовані 

процеси. У цьому дослідженні, найбільш часто основними умовами виступають раки 

гепатобіліарної системи та підшлункової залози (6 випадків). Бактеріємія викликана 

C.рerfringens, часто зустрічається у пацієнтів 15 із 33 пацієнтів (45,5%) з 

імунодефіцитом СНІД, в тому числі післяопераційні стани, або вплив хіміотерапії 

злоякісних новоутворень. Проте серед усіх зразків спотерігався розвиток умовно-

патогенних мікроорганізмів і окрема увага звернута на Staphylococcus aureus. 

Стафілокок - належить до факультативних анаеробів, проте краще розмножується в 

аеробних умовах, виділяючи екзотоксини і багато “ферментів агресії”,(гемотоксинів, 

лейкоцидинів, некротоксинів, летальний токсин), які мають важливе значення в 

розвитку стафілококових інфекцій. Так, відомі альфа-, бета-, гама- і дельта-гемолізини, 

викликаючи гемоліз еритроцитів, лейкоцидини руйнують лейкоцити, макрофаги та інші 

клітини, а в менших концентраціях пригнічують їх фагоцитарну функцію. Некротоксин 

спричиняє некроз шкіри, а летальний токсин при внутрішньовенному введенні - майже 

миттєву смерть. Окремі види здатні виділяти ентеротоксини, які специфічно діють на 

ентероцити кишечника, що призводить до виникнення харчових токсикоінфекцій та 

ентероколітів. Описано шість різновидів ентеротоксинів (A, B, C, D, E, F), які є 

порівняно простими білками. Висновки: У патогенній дії стафілококів, окрім токсинів, 

важливе значення мають ферменти агресії: плазмокоагулаза, фібриназа, 

дезоксирибонуклеаза, гіалуронідаза, лецитиназа, протеїназа, желатиназа, ліпаза, 

фосфатаза тощо. Важливе значення у прояві патогенних властивостей стафілококів має 

наявніть білку А. Він здатний реагувати з IgG. Комплекс білок А+IgG інактивує 

комплемент, знижує фагоцитоз, викликає ушкодження тромбоцитів. Таким чином 
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створюються додаткові умови для розвитку анаеробної інфекції: 1. Staphylococcus 

aureus ферментує лецитиназу та C. perfringens будь-якого типу продукує лецитиназу, 

що пригнічуює явище фагоцитозу.  

Таким чином організм не виробляє додаткову кількість лейкоцитів для імунної 

відповіді. 2. Створює додаткове руйнування тромбоцитів. 3. Використовує кисень 

клітин для розвитку, що створює додаткові анаеробні умови. 4. Виділення 

екозтоксинів, некротоксинів, летальний токсин, запускає додатковий некротичний 

процес. Некротоксин спричиняє некроз шкіри, а летальний токсин - миттєву смерть. 5. 

Загальне пригнічення імунної системи з супровідними захворюваннями. 
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СИНТЕТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕНЯ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Славіта Яна (фармацевтичний факультет, ІІІ курс) 

Кафедра хімії 

Завідувач кафедри: к.хім.н., доц. Пиріг І.Ю. 

Науковий керівник: к.хім.н., доц. Сеньків Н.П. 

     

Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти)  — це речовини або 

суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань , 

усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин. 

Синтетичні лікарські засоби - одне і найвизначніших досягнень синтетичної 

органічної хімії. Завдяки їм стало можливим виліковування багатьох недугів, які 

раніше були фатальними для хворих (чума, холера тощо).  

У 1866 року англійський хірург Джозеф Лістер уперше використав під час операції 

карболову кислоту (фенол) для дезінфекції інструментів і рук хірурга. Це істотно 

зменшило смертність поміж хірургічних хворих, оскільки запобігало бактеріальним 

інфекціям. Така лікарська новація врятувала мільйони людських життів. 

Зауважмо, що фенол - отруйна речовина, небезпечна для здоров'я, тож згодом на 

зміну цьому антисептику прийшло нове покоління дезінфікуючих засобів. Сучасні 

антисептики містять як природні, так і синтетичні органічні речовини. Наприклад, 

спиртовий розчин синтетичного барвника брильянтового зеленого має антимікробну 

дію. Його аастосовують зовнішньо в разі легких гнійно-запальних процесів шкіри, а 

також для обробки операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм. 

За часів Гіпократа кількість описаних ним лікарських засобів сягала двох сотень. 

Наразі їхня кількість у тисячі разів більша. У цьому фармацевтичному розмаїтті 

експерти виокремлюють «першу десятку» паратів, що стали справжнім проривом у 

науці лікування і медичній практиці.  

ЛІКИ ПРИРОДНОЇ АПТЕКИ. 

Ще в стародавні часи з лікувальною метою застосовували деякі рослини або 

певним чином оброблені органи тварин. Так, давно було помічено, що коріння 

валеріани та конвалії виявляє заспокійливу дію на нервову систему, а листя 

подорожника – протизапальну. Здавна відома людям лікувальна дія зміїної отрути, на 

основі якої виготовляли мазі. Від ревматизму та інших запальних хвороб суглобів 

звільнялись, піддаючи себе укусам мурашок і бджіл. Тривалий час ефективним засобом 

від багатьох хвороб вважалися пявки, за їх допомогою, на переконання тодішніх 

лікарів, з організму виводилася «погана кров». Поступово стало зрозумілим, що 

лікувальну дію має не вся рослина, а певна речовина, яка міститься в ній. Спочатку 

вчені навчались виділяти такі речовини із природної сировини, а згодом опанували 

синтез ліків у хімічній лабораторії. 
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Створення синтетичних лікарських препаратів належить до найвагоміших 

досягнень сучасної хімії. Особлива увага приділялася пошуку засобів боротьби з 

хворобами, які раніше вважалися невиліковними. Справжню революцію в медицині 

зробило відкриття антибіотиків – сполук, здатних пригнічувати розвиток 

мікроорганізмів та пухлин. Вони стали універсальним засобом для боротьби з різного 

роду інфекціями. Перший антибіотик – пеніцилін – виділили із плісняви. Згодом 

одержали й інші, більш ефективні антибіотики – тетрациклін, стрептоміцин тощо. 

Завдяки широкому застосуванню цих лікарських засобів у медицині людство 

позбавилось від жахливих епідемій тифу, чуми і холери. Значно полегшилась боротьба 

з туберкульозом, менінгітом та іншими інфекційними захворюваннями.  

Створення ефективних ліків значно полегшується, коли відомий механізм їхньої 

дії. Учені встановили, що ліки впливають на деякі біохімічні реакції в організмі, які 

відповідають за певні фізіологічні процеси. Дія ліків зводиться, по- суті, до «вмикання» 

чи «вимикання» відповідної біохімічної реакції. Жива клітина складається зі складних 

високомолекулярних речовин – біополімерів. Найважливіші із них вам відомі. Це 

білки-ферменти, які каталізують усі реакції, що відбуваються в живому організмі, 

нуклеїнові кислоти, за допомогою яких передаються спадкові ознаки при відтворенні 

складного організму та забезпечується біосинтез усіх білків і ферментів тощо. 

Відхаркувальні засоби – речовини, що полегшують виділення мокротиння при 

кашлі. До них належать ефірні олії, питна сода, препарати йоду (натрій йодид чи калій 

йодид). Особливо відчутний лікувальний ефект вони дають під час інгаляцій – 

вдихання з водяною парою. Заспокійливі засоби (сполуки брому – броміди, препарати 

валеріани та ін.) діють, передусім, на вищу нервову систему. Їх лікувальна дія 

виявляється у зменшенні дратівливості, поліпшенні настрою, нормалізації сну. Їх 

застосовують при лікуванні різних невротичних станів. Усі ліки мають свій термін 

зберігання, який обовязково вказується на упаковці. 

Найвідомішим із анальгетиків – речовин, що виявляють знеболювальну дію, є 

саліцилової (гідроксибензойної) кислоти , у якій атом Гідрогену гідроксильної групи 

заміщений на ацетилену групу (ацетат-аніон СН 3 СОО) – залишок оцтової кислоти СН 

3 СООН.  

Аспірин – лікарський препарат із широким спектром застосування. Це 

жарознижуючий, знеболюючий, антиревматичний, антиневралгійний засіб. Тому його 

виробляють у великих кількостях. . Вважають, що знеболювальна дія аспірину полягає 

в гальмуванні дії ферменту, який відповідає за синтез гормонів «болю» 

(простагландинів). Останні регулюють передачу больових сигналів, а також процес 

розширення і звуження кровоносних судин, що викликають головний біль. Проте, цим 

препаратом слід користуватись обережно, особливо хворим на виразку шлунку. Адже 

при розкладі він створює кисле середовище, що може викликати загострення 

хвороби. Аспірин має яскраво виражену протизапальну, жарознижувальну й певну 

знеболювальну дії. Однак цим не вичерпується його вплив на організм, оскільки 

дослідження виявляють нові грані біологічної активності і перспективні напрями 

використання ацетилсаліцилової кислоти. 

Властивості  :розчинність одного граму: -у воді: 25 °C — 300 мл; 37 °C — 100мл 

-у спирті . Розкладається у киплячій воді та при розчиненні у лужних розчинах. Добре 

розчинні у воді неорганічні солі ацетилсаліцилової кислоти, проте такі розчини нестійкі 

та за цих умов ацетилсаліцилова кислота швидко гідролізується. Як лікарський засіб 

ацетилсаліцилова кислота широко відома у світі під запатентованою торговою маркою 

«Аспірин» фірми «Bayer». 

У  1982р. англійський фармаколог сер Джон Вейн був удостоєний Нобелівської 

премії з медицини за розгадку механізму фізіологічної дії аспірину.  

Лікування хвороб із застосуванням синтетичних хімічних препаратів, що мали 

спрямовану бактерицидну дію, започаткував німецький лікар, бактеріолог і біохімік 
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Пауль Ерліх. Створений ним препарат сальварсан виявляє високу ефективність проти 

збудників не лише сифілісу, а й інших небезпечних хвороб. Так само, як і аспірин, цей 

лікарський засіб увійшов до «першої десятки» борців з недугами. «Робоча» назва 

сальварсану «препарат 606» означає, що П.Ерліх і його співробітники синтезували 605 

речовин. Однак лише 606 спроба виявилася вдалою – добута речовина згубно діяла на 

збудника хвороби – бліду спірохету. Це приклад пошуку нових біологічно активних 

речовин методом фармакологічного скринінгу (просію вання).  Попри великі витрати 

часу і праці, метод скринінгу дотепер не втратив свого значення. Однак більш 

перспективним є цілеспрямований органічний синтез. Це наочний приклад того, як 

розуміння звязку складу і будови речовин з їхніми властивостями і біологічною 

активністю стає підґрунтям для створення сполук із наперед заданими властивостями 

та ефективних ліків на їх основі. Важливого значення у виробництві сучасних 

лікарських засобів набули біотехнології як промислові методи одержання біологічно 

активних речовин.Нанотехнології – перспективний напрям не лише синтезу біологічно 

активних сполук, а й їхнього прицільного доправляння до хворого органа.  

 

НЕДОЛІКИ СИНТЕТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. 

Список синтетичних лікарських засобів практично невичерпний. Сульфаніламідні 

препарати і антибіотики як специфічного, так і широкого спектра дії, знеболювальні, 

судинорозширювальні, проти судомні …  

На прикладі аспірину легко пересвідчитися: ацетилсаліцилова кислота попри 

беззаперечну лікувальну дію може спричинити в організмі низку небажаних, 

шкідливих змін. Тому завданням хіміків є синтез сполук, що не поступаються аспірину 

за лікувальним ефектом, однак позбавленні притаманних йому недоліків. Перші кроки 

в цьому напрямі вже зроблено. Врахування особливостей білка-ферменту, на який 

впливає аспірин, стало підґрунтям для синтезу ліків нового покоління.  
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Магнітне поле - це складова частина електромагнітного поля, що є окремим видом 

матерії. Особливість магнітного поля проявляється в його механічному впливі лише на 

рухомі електричні заряди, тіла, які мають магнітний момент, незалежно від того, 

рухаються вони чи ні. 

Основні механізми впливу магнітних полів на біологічні організми, що дозволяють 

розвивати магнітну терапію відомі [1]. Ці механізми включають: 

✓ збільшення кровотоку в результаті підвищенного вмісту кисню (обидва явища 

лежать в основі  властивості організму до самовідновлення); 

✓ збільшення швидкості йонів Са2+, в результаті чого, з однієї сторони, кальцій 

швидше поступає в зламану кістку, що зумовлює її швидке зростання, а з іншої 

сторони, кальцій швидше вимивається із хворого ураженого артритом суглобу; 

✓ зміна кислотно-основного балансу (рН) різних рідин у тілі людини і тварин 

(дисбаланс часто є наслідком хвороби); 

✓ зміна у гормонах, що продукуються ендокринними залозами; 

✓ зміна ферментної активності і швидкості різних біохімічних процесів; 

✓ зміна в’язкості крові.  
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Було встановлено [2], що кров поводить себе як діамагнітна рідина, коли вона 

збагачена киснем ( в артеріях) і як парамагнітний матеріал, коли вона збіднена на 

кисень ( у венах). Досліджені залежності магнітної сприйнятливості крові від 

прикладеного поля мають лінійний характер.  

Дослідження впливу магнітного поля на в’язкість крові свідчить про те, що 

кровотік сповільнюється в присутності поля. Виявлено, що сповільнення руху крові 

досягє 25%,  якщо величина прикладеного поля складає 10 тесла. При значенні поля в 1 

тесла, в’язкість змінюється менше ніж на 0,3 %, що не дозволяє розра-ховувати на 

значний ефект.  

Цільова лікарська терапія останнім часом набуває більшого поширення завдяки 

магнітним кур'єрам - магнітним сферам з аморфних металевих сплавів  та адсорбованих 

на них біомолекул, часток ліків або діагностичного агента [3]. Магнітні кур'єри 

забезпечують дві унікальні переваги для біологічних систем. Використовувані як мітки 

інших молекул, вони можуть бути детектовані за допомогою високочутливої 

магніторезистивної системи-сенсора, що працює,  на ефекті гігантського магнітоопору. 

З іншого боку, молекулами, прикріпленими до магнітних кур'єрів, легко можна 

маніпулювати за допомогою зовнішнього магнітного поля. Це стосується як процесу 

транспорту ліків до певного органу людини, так і утримання його в цьому органі. 

 

14 
ПРЕНАТАЛЬНИЙ БІОХІМІЧНИЙ СКРИНІНГ 

 

Несторак Олександра, Борисовська Юлія (медичний факультет, II курс) 

Ковалишин Мирослава  

Кафедра хімії  

Завідувач кафедри: к.хім.н., доц. Пиріг І.Ю. 

Науковий керівник: к.хім.н., доц. Фартушок Н.В. 

 

Актуальність.  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 2,5 % всіх 

новонароджених мають різноманітні вади розвитку; 1,5 % з них обумовлені дією 

шкідливих екзогенних факторів під час вагітності, решта мають переважно генетичну 

природу. Близько  40 – 50 %  ранньої смертності новонароджених (перинатальної) та 

інвалідності з дитинства також обумовлені спадковими факторами. 

Мета роботи: 

1.  Надання майбутнім батькам вичерпної інформації про ступінь ризику 

народження хворої дитини. 

2. У випадку високого ризику надання інформації про можливість переривання 

вагітності і наслідках прийнятого батьками вирішення – народити хвору дитину чи 

перервати вагітність. 

3. Забезпечення оптимального проведення вагітності і ранньої діагностики 

внутрішньоутробної патології. 

4. Визначення прогнозу здоров’я майбутнього потомства. 

У практичному плані ПД – це комплекс методів, направлених на діагностику 

морфологічних, структурних, функціональних чи молекулярних порушень розвитку, 

що проявляються у вигляді ізольованих або множинних вроджених вад, дизрупцій, 

деформацій, недорозвинення, хромосомних чи моногенних хвороб, у вадах чи 

дисфункціях життєво важливих систем органів і тканин, які призводять до важких, 

нерідко смертельних хвороб у постнатальному періоді. 

Основні методи оцінки стану плода в пренатальній діагностиці вроджених 

спадкових захворювань 
I. Непрямі методи (обстеження вагітної): 

1. Акушерсько–гінекологічні; 
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2. Медико–генетичні (генеалогічні, цитогенетичні, молекулярно–біологічні); 

3. Бактеріологічні, серологічні; 

4. Біохімічні скринінгові тести на альфа-фетопротеїн, естріол, хоріонічний 

гонадотропін та ін.) 

II. Прямі методи: 

1. Неінвазивні (ультразвукове сканування, електрокардіографія, рентгенографія та 

ін.); 

2. Інвазивні: 

a. Хорінбіопсія: 

▪ трансвагінальна; 

▪ трансабдомінальна; 

b. Плацентоцентез; 

c. Кордоцентез; 

d. Фетоскопія; 

e. Біопсія тканин плода (печінка, селезінка, шкіра, м'язи та ін.) 

Біохімічні дослідження маркерних сироваткових білків крові вагітних, як і 

ультразвукове дослідження зараз розглядають як обов’язкові скринінгові методи 

допологової діагностики, направлені на виявлення жінок груп високого ризику 

народження дітей із хромосомними аномаліями і вадами розвитку. 

До маркерних білків крові матері відносять альфа-фетопротеїн (АФП), хоріонічний 

гонадотропін (ХГ), вільний некон’югований естріол (НЕ), інгібін-А, асоційований з 

вагітністю білок плазми А (РАРР-А) та деякі інші.  

АФП – основний компонент фетальної сироватки на ранніх термінах вагітності - 

глікопротеїн масою 68 кΔа, синтезується жовточним мішком плода і в 2 триместрі – 

печінкою плода, а також у незначній кількості він утворюється клітинами кишкового 

тракту, нирок, плаценти. Білок екскретується в амніотичну рідину з сечею плода, 

проникає в кров матері через плаценту і всмоктується через плідні оболонки. За своїми 

фізико-хімічними властивостями АФП близький до сироваткового альбуміну. Функції 

АФП остаточно не з’ясовані, однак головними із них є: підтримання онкотичного 

тиску, імуномодуляція; зв’язування материнських естрогенів, участь в органогенезі 

печінки; властивості транспортного білка. 

ХГ – глікопротеїн, який синтезується трофобластами плаценти, має молекулярну 

масу 40кΔа, складається з двох субодиниць α і β (α-cубодиниця спільна із гормонами 

гіпофізу ТТГ, ФСГ, ЛГ, а β-субодиниця визначає специфічність). ХГ виявляється в 

сироватці крові жінок, починаючи з 10-12 дня після запліднення, тобто на 3-5 день 

після імплантації. Його концентрація швидко зростає і досягає максимуму на 8-10 

тижні вагітності. На перших тижнях вагітності концентрація ХГ подвоюється кожні два 

дні. 

НЕ – фетоплацентарний стероїдний гормон масою 288,4 Да, один з трьох головних 

естрогенів, разом з естрадіолом та естроном. Синтезується фетальними печінкою, 

наднирниками і плацентою, тому є ідеальним показником функції фетоплацентарної 

системи.  

Інгібін–А – гетеродимерний гормон білкової природи, що гальмує секрецію 

фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) гіпофізом. Інгібін–А складається з α та βА – 

субодиниць; інгібін–Б – з α- та βВ–субодиниць. Тільки димерні форми володіють 

біологічною активністю. 

Асоційований з вагітністю білок плазми А (РАРР-А) в сироватці крові знаходиться 

в комплексі головного основного протеїну еозинофілів (proeosinophil major basic 

protein, proMBP), при чому дві його субодиниці пов’язані з двома ланцюгами 

останнього дисульфідними містками. 

Білок–1, зв'язуючий імуноподібні фактори росту (IGFВР–1) – фосфопротеїн з 

молекулярною масою 25,3 кΔа, зв’язує імуноподібні фактори росту І та ІІ. Це один з 6 
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структуроподібних білків, що зв’язують та моделюють активність інсуліноподібних 

факторів росту. Синтезується, насамперед в печінці та децидуальній оболонці, в 

невеликих кількостях може синтезуватися в клітинах гракулози в лютеїнову стадію 

менструального циклу. 

Висновок. Результатом біохімічного скринінгу є відбір вагітних групи ризику 

народження дітей з вадами нервової трубки (ВНТ) і з хромосомними хворобами 

плода.Таким вагітним необхідна інвазивна пренатальна діагностика. У випадку високого 

ризику ВНТ у плода показано ультразвукове дослідження з наступною інвазивною 

процедурою – амніоцентезом і аналізом амніотичної рідини на вміст АФП (альфа-

фетопротеїн) і наявність специфічної ізоформи ацетилхолінестерази, характерної для 

плодів з ВНТ. При відхиленнях маркерних білків, які свідчать про можливість 

хромосомних хвороб у плода, проводиться інвазивна процедура з метою каріотипування 

плода. При проведенні скринінгових досліджень вагітну слід інформувати про 

можливість отримання кваліфікованої інтерпретації результатів лабораторного аналізу і 

забезпечити при необхідності її направлення на подальшу діагностику. 
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ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ БІОІЗОСТЕРИЗМУ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

Меденська Марія (фармацевтичний факультет, ІІІ курс) 

Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії та ботаніки 

Завідувач кафедри: к.фарм.н., доц., Соронович І.І. 

Наукові керівники: к.фарм.н., доц., Соронович І.І., к.фарм.н. ас. Голота С.М. 

 

Актуальність. Аналіз хімічної будови відомих лікарських засобів виразно 

демонструє, що серед “хімічного всесвіту” (“chemical space”) теоретично можна 

віднайти структурно різноманітні сполуки, які будуть зв'язуватися з одним і тим же 

рецептором. Крім того, велика кількість нових препаратів є структурно подібними до 

відомих молекул лікарських засобів. Таким чином, сучасний процес пошуку та 

розробки ліків (“drug discovery and development”, “drug design”) вимагає наявності 

доступних, ефективних та продуктивних підходів до ідентифікації потенційних 

сполук–хітів та лідерів та оптимізації їх структури. Одним з таких підходів, який вдало 

використовується медичними хіміками для створення більш ефективних і безпечних 

ліків, є біоізостерична заміна(“bioisosteric replacement”). 

Мета. Дослідити на основі наукових літературних даних про сучасні тенденції 

розвитку та використання концепції біоізостеризму, які використовуються в сучасному 

дизайні лікарських засобів.   

Матеріали та методи. Електронні бази даних (PubMed, PubChem). Електронні та 

друковані версії наукових журналів фармацевтичного, фармакологічного та хімічного 

профілю.  

Результати. В результаті аналізу встановлено, що концепція біоізостеризму 

пройшла шлях еволюції за 100 років від моменту формування теоретичних засад до 

раціонального використання в процесі створення сучасних лікарських засобів і згідно 

визначення корифея медичної хімії К. Ганча: “була однією з тих небагатьох ідей, яку 

медичним хімікам вдалося з успіхом використати для дизайну нових ліків”. В процесі 

розвитку концепції з атомів та груп були сформовані ряди класичних та некласичних 

біоізостерів, які постійно розширюються. 

В світлі теорії “ліганд–рецепторної взаємодії” при реалізації фармакологічного 

ефекту хімічними сполуками, впровадження в молекули “сполук–хітів” та “лідерів” 

класичних та некласичних ізостерних груп дозволяє вирішувати такі проблемні аспекти 

як: 
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- покращення рівня селективності; 

- зменшення кількість побічних ефектів; 

- зниження рівня токсичності; 

- покращення ряду фармакокінетичних параметрів таких як, розчинність та 

гідрофобність; 

- підвищення метаболічної стабільності. 

Крім позитивного внеску на модуляцію ADME-параметрів (absorption - абсорбція, 

distribution- розподіл, metabolism- метаболізм і excretion- виведення), важливою 

перевагою застосування “біоізостеричних замін” є “економія атомів та стадій” в різних 

типах синтетичних схем та перетворень для отримання бажаної структури. 

Також, використання біоізостерних молекул відкриває широке поле можливостей 

для фармацевтичних концернів - продуцентів брендових препаратів, є аспекти захисту 

прав інтелектуальної власності. Незначні зміни хімічної структури дають можливість 

отримувати сполуки – аналоги з еквівалентним рівнем фармакологічного ефекту по 

відношенню до вихідних речовин, що дозволяє представникам “біг фарми” патентувати 

їх як оригінальні лікарські засоби. 

Висновки. Широта успішного використання концепції біоізостеричних замін не 

обмежується наведеними прикладами і за період виникнення та становлення як окремої 

методології відіграє безпосередню важливу роль в конструюванні лікоподібних 

молекул. Не менш важливою є опосередкована функція вищеназваної концепції яка 

полягає в генеруванні нових альтернативних, раціональних методів та методологій 

таких як “фрагмент – орієнтований дизайн”, “заміна скаффолдів” тощо, і відіграє 

провідну роль в сучасному та майбутньому процесу дизайну та створення лікарських 

засобів. 
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ОПРАЦЮВАННЯ МЕТОДУ СИНТЕЗУ 5-АРИЛ/ГЕТЕРИЛІДЕН-2-(2- 

ГІДРОКСИЕТИЛ- ТА 3-ГІДРОКСИПРОПІЛАМІНО)-ТІАЗОЛ-4-ОНІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ КАТАЛІТИЧНОГО АМІНОЛІЗУ 

 

Четирбук Василь (фармацевтичний факультет, V курс) 

Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії та ботаніки 

Завідувач кафедри: к.фарм.н., доц., Соронович І.І. 

Науковий керівник: к.фарм.н., доц., Соронович І.І., к.фарм.н. ас. Голота С.М. 

 

Актуальність. Багатокомпонентні реакції (Multicomponent reactions (MCRs)) є 

зручними та потужними інструментами для синтезу біологічно активних сполук з 

структурно простих та легко доступних вихідних реагентів. MCRs, як правило, є 

швидким та універсальними хімічними процесами, які відповідають вимогам «зеленої 

хімії» та придатні для комбінаторного та паралельного синтезу. Проте однією з 

головних переваг MCRs є забезпечення "економії атомів та кроків" в різних типах 

синтетичних трансформацій та перетворень. Тому нові варіанти MCRs є і будуть 

завжди востребувані, а дизайн нових MCRs є привабливою областю в галузі органічної 

та медичної хімії.  

Мета. Опрацювання MCRs для синтезу ранніше неописаних 5-іліден-2-R-

іміно(аміно) тіазол-4-онів з фрагментами аміноспиртів на основі взаємодії роданіну або 

S-метил-роданіну з 2-аміноетанолом або 3-амінопропан-1-ол та (гетеро)ароматичними 

альдегідами. 

Матеріали та методи. Електронні бази даних (PubMed, PubChem). Електронні та 

друковані версії наукових журналів фармацевтичного та хімічного профілю. 

Традиційний органічний синтез, спектральні методи аналізу, тонкошарова 

хроматографія, рентгеноструктурний аналіз.  
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Результати. В результаті експериментального дослідження опрацьовано і 

запропоновано багатокомпонентні реакції для отримання похідних 5-16, які базуються 

на одночасному амінолізі 2-тіоксо- або 2-метилсульфанільної групи молекул роданіну 

або S-метил-роданіну та конденсації Кневенагеля з (гетеро)ароматичними альдегідами 

при дії 2-аміноетанолу або 3-амінопропан-1-олу як зображено на схемі:  

S

NH

S

O

S

N

S
CH

3

O

S

N

N
H

OH

O

X

S

N

N
H

OH

O

R
X

1. KOH, Et20

2. MeJ, acetone

H2N-X-OH, 1.0 eq.

EtOH, reflux, 2 h.

EtOH, 

reflux, 3h.

EtOH, reflux, 3h.     EtOH, reflux, 3h.

1 2
3-4

5-16

A

B

C

+
R-CHO

+
H2N-X-OH, 1.1 eq.

+
R-CHO

+
H2N-X-OH, 1.1 eq.

+
R-CHO

+
H2N-X-OH, 0.1 eq.

 
Структура синтезованих сполук та пропоновані варіанти перебігу реакцій 

підтверджені з використанням методів ТШХ, ПМР- та  мас-спектроскопій, а також 

методом рентгеноструктурного аналізу. Для синтезованих похідних 5-16 встановлена 

прототропная аміно-імінна таутомерія.  

Висновки. Пропонований підхід "каталітичного амінолізу" є досить привабливим 

для синтетичної та медичної хімії різноманітних 2-амінотіазол-4-онів і може бути 

використаний при дизайні нових варіантів MCRs для зазначених гетероциклів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ АНАБОЛІЧНИХ ЗАСОБІВ НА 

ОРГАНІЗМ СПОРТСМЕНІВ 

 

Філяс Юля, Пилипчук Владислав (медичний факультет, II курс) 

Кафедра анатомії, фізіології та патології. 

Завідувач  кафедри: к.мед.н., доц. Рябуха О. І. 

Науковий керівник : ас. Драган Ю.М. 

 

Актуальність. Проблема використання фармакологічних засобів і зловживань 

ними настільки серйозна, що кожен спортсмен і тренер,  що хотів би ефективно 

застосовувати досягнення сучасної науки для забезпечення тренувального процесу, 

повинний мати чіткі уявлення про місце фармакології в сучасному спорті, про допінги і 

допінг-контроль. Зроблено акцент на позитивних і негативних аспектах вживання 

анаболічних стероїдів. Наведено класифікацію анаболічних засобів. Розкрито правові 

аспекти спонукання до вживання стероїдів юних спортсменів. 

В даний час створений цілий ряд анаболічних  стероїдів (АС), що є похідними 

анаболічні  стероїди є самим активним класом з'єднань із усіх відомих анаболічних  

засобів. При правильному застосуванні вони дають значний приріст маси тіла і 

збільшення сили м'язів. 
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Приріст маси тіла досягається не тільки за рахунок м'язової тканини, але і за 

рахунок збільшення маси внутрішніх органів - печінки, серця, нирок і т.д., що, утім, 

виражено менше, ніж ріст м'язової маси. 

Різко підсилюється здатність до засвоєння білка організмом. Якщо в нормі 

дорослій людині необхідно від 70 до 100 г білка в добу, то на фоні застосування 

анаболічних  стероїдів потреба в білку може зростати до 300 г/добу.  Звідси очевидна 

необхідність збільшення частки білка в харчовому раціоні на час лікування 

анаболіками.  Частка жирів і вуглеводів відповідно повинна бути зменшена. На тлі 

малобілкового  харчування анаболічні стероїди неактивні.тестостерону і близьких до 

нього речовин.  

В проведених нами дослідженнях , вказано порівняльні характеристики препаратів, 

де приводиться анаболічна  й андрогенна активність різних препаратів за даними 

різних авторів, де як  стандарт використовується тестостерон. 

Також було проведено порівняльну характеристику піддослідних груп людей, де 

було описано впилив анаболічних  препаратів на різні вікові групи людей. Дані 

характеристики будуть представлені слайдами у вигляді таблиць та графіків.   

Висновок: Ефективність кожної стероїдної програми підвищується умілим 

вибором комбінацій стероїдів, тому що цим досягається синергетичний ефект. Це 

значить, що при малій загальній дозі досягаються кращі результати. Задіяно різні 

рецептори, насичення яких відсувається, і стероїдна комбінація діє більш тривалий час. 

Одночасно зводяться до мінімуму потенційні побічні явища. Замість 50 мг діанаболу в 

день атлет приймає 20 мг + 200 мг дека-дураболіну в тиждень. Найкращих результатів 

можна домогтися при комбінуванні орального стероїду з ін'єкційним. Набагато менша 

ефективність при комбінуванні 2-х оральних препаратів, наприклад діанаболу з 

анаполоном чи оксандролону з метилтестостероном. Оскільки стимулюючий вплив на 

синтез білка й обмін речовин більшості стероїдів слабшає через кілька тижнів, варто 

починати з малих доз і повільно, поступово підвищувати їх. Атлети, що 

використовують стероїдний цикл понад 6-8 тижнів, повинні цілком перейти на іншу 

комбінацію. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ САНІТАРНОГО СТАНУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Баран Христина (медичний факультет, IV курс) 

Кафедра гігієни, соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я з 

курсом охорони праці та БЖД. 

Завідувач кафедри: к.мед.н., доц. Яхно Г.Г. 

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Яхно Г.Г. 

 

Збереження та зміцнення здоров’я, покращення якості та ефективності медичної 

допомоги неможливо без знання основних тенденцій стану здоров’я українців. 

Метою нашого дослідження був аналіз основних тенденцій санітарного стану 

населення України шляхом аналізу офіційних даних Державної служби статистики. 

Матеріали дослідження. Особливе занепокоєння викликає погіршення 

демографічної ситуації, що проявляється у низькій народжуваності одночасно з 

високим рівнем смертності та скорочення середньої тривалості життя. 

Україна опинилась на 186 місці за показниками народжуваності і на 13 місці за 

показниками смертності. Тільки за обранні три роки чисельність населення скоротилась 

на 2 млн 773 тис. і становить 42 млн 673 тис. осіб (результат від’ємного приросту 

населення). 
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Чисельність дітей скоротилась майже в 2 рази з 13,2 млин у 1991 р. до 7,6 млн у 

2016 році. 

Кожен десятий українець не доживає до 35 років, а кожен четвертий – до 60 років. 

У сучасній Україні тривалість життя серед чоловіків – 66,4 роки – як на Заході в 

1912 році, а жінок – як у 1950-х роках становить 71,4 роки. 

В країнах ЄС чоловіки живуть на 10-12 років більше. Причому різниця середньої 

тривалості життя між жінками та чоловіками становить 3-5 років, в Україні – 10 років. 

Основними причинами смертності є: серцево-судинні захворювання, від яких вмирає 

68%; на другому місці – онкологічні захворювання. 

Українці помирають від серцево-судинних захворювань у 4,2 рази частіше від 

жителів ЄС, у 3,5 разів – від захворювань органів травлення і в 9 разів – від 

інфекційних захворювань. Тривалість якісного життя українців на 10 років менша, ніж 

в країнах ЄС. 

60,0% населення України хворіє, як мінімум, на одну недугу. Зростає рівень 

поширеності захворювань. За останні роки значно зріс рівень захворювань: серцево-

судинні – на 10,5%; ендокринні – 9,0%, сечостатеві – 6,19%, новоутворень – 9,9%. 

Щодня в Україні діагностують туберкульоз у 4 людей і помирає 30. Іншою загрозою є 

діабет – на обліку перебуває 1,5 млн, але кількість хворих може сягати 2,5 млн. 

Причому кожен другий хворий не здогадується про свій діагноз. З чотирьох 

діабетиків – 2-3 вмирає від інсультів та  інфарктів. Однією з особливостей сучасної 

демографічної ситуації в Україні є зростання рівня передчасної смерті, що створює 

загрозу трудовому та репродуктивному потенціалу нації. В той же час понад 60% 

українців протягом минулого року жодного разу не відвідували лікаря. 

За даними досліджень Світового банку в Україні можна запобігти 14% 

смертностей за допомогою профілактичних та лікувальних заходів, зокрема 81,6% 

випадків смертностей від раку молочної залози, 82,3% - раку шийки матки, 73,5% - 

артеріальної гіпертонії, 47,6% - від інсульту. 

Усе вищевикладене вимагає активної реалізації існуючих та розробки нових 

загальнодержавних програм спрямованих на покращення якості медичного 

обслуговування, стимулювання народжуваності, підтримки сімей з дітьми. 

Перетворити гігієнічне навчання та виховання в систему безперервного навчання 

через сферу загальної та професійної освіти. 
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3. Секція гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

відбудеться 4 квітня 2017 року о 13 00  

(навчальний корпус, ауд. 212) 

 

Головуюча – к.філол.н., доц.Пилипів О.Г. 

Наукова рада: д.філос. н., доц. Петрушенко О.П.,  к.пед.н., доцент Цюра 

С.Б., к.богословських н., ас. Боровець Т.Є.,  к.політ.н., доцент Майданюк 

В.М. 

 

 

 

Доповіді:  

 
1. 

СУЧАСНИЙ СТУДЕНТ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ 

 

Дем’янчук Станіслав  (фармацевтичний факультет, ІV курс)  

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Завідувач кафедри: к.філ.н., доц. Пилипів О.Г. 

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Цюра С.Б. 

    

Основні положення «теорії поколінь» були розроблені на початку 1990-х років 

американськими вченими економістом і демографом Нейлом Хоувом і письменником-

драматургом та істориком Уільямом Штраусом. До цих положень вчені віднесли такі: 

кожне покоління (з позиції демографії, соціології, психології це люди, які народилися у 

проміжку приблизно десять-двадцять років) має спільну модель поведінки, не схожу 

ні на модель своїх батьків, ні на модель їх власних дітей; до 12-14 років  покоління 

створює систему та ієрархію цінностей, якою керується все життя, тому, що поведінка 

людини залежить від того, в яких умовах вона виховувалася; на формування цінностей 

та моделі поведінки  впливають також політичні, економічні, соціальні й технологічні 

фактори, що  однаково діють на представників покоління; покоління виховують батьки, 

які походять з попереднього покоління, а отже, також мають схожу модель поведінки 

щодо виховання. 

Дослідники виявили що  історично розвиваються чотири базові типи поколінь, які 

послідовно змінюють одне одного: «пророки/ідеалісти», «кочівники/активісти», 

«герої/примиренці» та «художники/пристосуванці». До типів поколінь, виділених на 

північноамериканській вибірці вони віднесли: покоління GI /Ті, що вижили 

(народженні в 1900-1923 рр.). Цінності: працьовитість, відповідальність, сімейні 

традиції, віра в світле майбутнє, відданість ідеології та оптимізм, незважаючи на те, що 

життя сприймали як постійну боротьбу; мовчазне покоління/Тихі (1923-1943 рр.). 

Цінності: дотримання правил та законів, повага до статусу та посади, «тихе» внутрішнє 

осмислення світу, відданість, терплячість, честь, сім’я – як місце, де тебе ніхто не 

зрадить; покоління Бебі-бумерів /Переможці/Пророки (1943-1963 рр.). Цінності: 

оптимізм, активність, допитливість, зацікавленість в особистісному рості та винагороді, 

прагнення до лідерства та водночас колективізм і командний дух, культ молодості, 

трудоголізм, спрямованість на результат, віра в те, що немає нічого неможливого; 

покоління Х/Невідоме покоління/Кочівники/Самостійні (1963-1983 рр.). Цінності: 
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постійна готовність до змін, глобальна інформованість, технічна грамотність, 

можливість вибору, індивідуалізм, навчання протягом життя,час, емоції, прагматизм, 

самостійність від самого дитинства, надія тільки на власні сили, рівноправність 

чоловіка та жінки; покоління Y / Next або Мілленіуми – схожі на GI (1983-2000/2003 

рр.). Цінності: наївність, комунікативність, обізнаність в комп’ютерних мережах, 

громадянський обов’язок та мораль, відповідальність, впевненість в собі, вміння 

підпорядковуватись, командний дух (в тому числі колективізм віртуальний, у 

соцмережах), різноманітність та час (важливо негайно отримати винагороду за 

виконану працю та й обирають роботу – тільки цікаву, бо життя швидкоплинне); 

покоління Z – схожі на Тихих (народжені починаючи з 2000/2003рр. - …) Цінності: 

відданість, творчість, закон і порядок, дотримання правил, честь, повага до посади і 

статусу, підпорядкованість, жертовність, терпіння, бережливість, відданість ідеології 

(релігійність чи партійність).  

«Теорія поколінь», хоч і виглядає чітко структурованою, має багато нюансів. 

Наприклад, поруч з «чистими» поколіннями існують «суміжні» – коли в віковій групі 

знаходяться люди, що розділяють цінності двох поколінь; суміш поколінь виникає, 

коли діти довго живуть з батьками і довго цінують те, що цінують старші; зовнішні 

фактори по різному діють у різних країнах. Наприклад,у країнах з розвиненою 

економікою масовий доступ до Інтернету  розпочався ще у кінці 90-х років ХХ 

століття, у таких країнах, як Україна на початку другого десятиліття 2000-х. 

      Точні характеристики покоління слід виводити виходячи із умов реальної 

країни, саме її середовище формує кожне наступне покоління,однак у глобалізованому 

інформаційному просторі також діють і загальні правила. 

 

2 
ЛІСОВІ ТА СТЕПОВІ ПОЖЕЖІ ЯК СТИХІЙНІ ЛИХА, ЩО НАЙЧАСТІШЕ 

ТРАПЛЯЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 

 

Гапчин Ростислав (стоматологічний  факультет, I курс) 

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін  

Завідувач кафедри: к.філол.н., доц. Пилипів О.Г. 

Науковий керівник: д.філос.н., доц. Петрушенко О.П. 

 

Територія України є досить великою, тому в ній можливі різноманітні стихійні 

лиха. Основні з них: повені, зсуви, селі, сильні вітри, смерчі, лісові та степові пожежі та 

ін. Доповідь присвячена лісовим пожежам та основним способам протидії їм, оскільки 

в нашому регіоні це одна з найпоширеніших та най вірогідніших загроз природного 

характеру. 

Пожежі — це неконтрольований процес горіння, який викликає загибель людей та 

нищення матеріальних цінностей. 

Причинами виникнення пожеж є недбала поведінка людей з вогнем, порушення 

правил пожежної безпеки, природні явища (блискавка, посуха). Відомо, що 90% пожеж 

виникає з вини людини і тільки 7-8% спричинені блискавками. 

Під час пожеж вигорає родючий шар грунту, який утворювався протягом 

тисячоліть. Після пожеж у гірських районах розвиваються ерозійні процеси, а в 

північних — відбувається заболоченість лісових земель. 

Основними видами пожеж як стихійних лих, які охоплюють великі території (сотні, 

тисячі, мільйони гектарів), є ландшафтні пожежі — лісові і степові. 

Лісові пожежі поділяють на низові, верхові, підземні. За інтенсивністю горіння 

лісові пожежі поділяються на слабкі, середні, сильні. 

Лісові низові пожежі характеризуються горінням сухого трав'яного покрову, 

лісової підстилки і підліску без захоплення крон дерев. Швидкість руху фронту низової 
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пожежі становить від 0,3-1 м/хв (слабка пожежа) до 16 м/хв (сильна пожежа), висота 

полум'я — 1-2 м, максимальна температура на кромці пожежі досягає 900 °С. 

Лісові-верхові пожежі розвиваються, як правило, з низових і характеризуються 

горінням крон дерев. При швидкій верховій пожежі полум'я розповсюджується з крони 

на крону з великою швидкістю, яка досягає 8-25 км/год, залишаючи деколи цілі ділянки 

незайманого вогнем лісу. При стійкій верховій пожежі вогнем охоплені не тільки 

крони, а й стовбури дерев. Полум'я розповсюджується зі швидкістю -5-8 км/год, 

охоплює весь ліс від грунтового шару до верхівок дерев. 

Підземні пожежі виникають як продовження низових або верхових лісових пожеж і 

розповсюджуються по шару торфу, який знаходиться .на глибині 50 см. Горіння йде 

повільно, майже без доступу повітря, зі швидкістю 0,I-0,5 м/хв, виділяється велика 

кількість диму і утворюються прогари (пустоти, які вигоріли). Тому підходити до 

осередку підземної пожежі треба обережно. Горіння може тривати довго, навіть взимку 

під шаром грунту. 

Степові (польові) пожежі виникають на відкритій місцевості, де є суха пожухла 

трава або збіжжя, яке дозріло. Вони мають сезонний характер і частіше бувають влітку, 

рідше навесні й практично відсутні взимку. Швидкість їх розповсюдження може 

досягати 20-30 км/год. 

Основними заходами боротьби з лісовими, низовими пожежами є: засипання вогню 

землею; заливання водою (хімікатами);створення мінералізованих протипожежних 

смуг; пуск зустрічного вогню. 

Гасити лісову верхову пожежу складніше. Її гасять шляхом створення проти-

пожежних смуг, застосовують воду і пускають зустрічний вогонь. Степові (польові) 

пожежі гасять тими ж засобами, що і лісові.Гасіння підземних пожеж здійснюється в 

більшості випадків двома заходами. При першому заході навколо торф'яної пожежі на 

відстані 8—10 м від її краю копають траншею глибиною до мінералізованого шару 

ґрунту або до рівня ґрунтових вод і заповнюють її водою. При другому заході 

влаштовують навколо пожеж смугу, яка насичена розчинами хімікатів. Спроби 

заливати підземну пожежу водою успіху не мали. 

Деякі рекомендації щодо правил поведінки при пожежі: 

• при пожежах треба остерігатися високої температури, задимленості і 

загазованості, вибухів, падіння дерев і будівель, провалів у прогорілий грунт; 

• небезпечно входити в зону задимлення, якщо видимість менше 10 м; 

• перед тим, як увійти в палаюче приміщення, треба накритися з головою вологим 

простирадлом, плащем, шматком тканини тощо; 

• двері в задимлене приміщення треба відчиняти обережно, щоб запобігти спалаху 

полум'я від швидкого притоку свіжого повітря; 

• в дуже задимленому приміщенні треба плазувати; 

• для захисту від чадного газу треба дихати через вологу тканину; 

• якщо на людині загорівся одяг, треба лягти на землю та збити полум'я, бігти не 

можна, це ще більше роздує полум'я; 

• якщо побачите людину в палаючому одязі, накиньте на неї пальто, плащ, будь-яке 

простирадло і щільно притисніть; 

• при гасінні пожежі використовуйте вогнегасники, воду, пісок, землю, 

простирадла, та інші засоби; 

• виходити з зони пожежі треба проти вітру, тобто у тому напрямку, звідки дує 

вітер; 

• при гасінні лісових пожеж слід використовувати гілля листяних дерев (берези, 

ліщини), лопати тощо; гілками слід захльостувати край пожежі, за допомогою лопат 

засипати його ґрунтом. 
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Оскільки пожежі починаються несподівано та можуть виникати в любий час, 

необхідно, щоб якомога більша кількість людей знали правила поведінки при пожежі та 

основні заходи боротьби з нею. 

 

3 
АФРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ 

НАПРЯМКИ 

Рудакевич Діана  (медичний факультет, I курс) 

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Завідувач кафедри: к.філ.н., доц. Пилипів О.Г. 

Науковий керівник: д.філос.н., доц. Петрушенко О.П. 

 

Світова філософія, крім магістральної загальносвітової лінії розвитку, має і 

численні регіональні та етнічно-особливі модифікації. 

Африканськафілософія є варіантом національної філософської думки в країнах 

Чорної Африки, що оформилася в процесі деколонізації в другій половині XX ст. 

Сучасний кенійський вчений Henry Odera Oruka вперше описав чотири течії 

африканської філософської думки, які ще є і логічними етапами розвитку науки, що 

віддзеркалюють еволюцію африканських суспільств в цілому.  

Етнічна течія. Ця течія досліджує філософські засади традиційних африканських 

суспільств. Фундаментальна відмінність від європейської філософії полягає в тому, що 

замість поняття «буття» африканці використовують поняття «сила». Там, де розум 

європейця намагається осмислити і знайти причини «буття», свідомість африканця 

намагається осмислити і знайти причини «сили». 

Філософія старійшин. Було описано явище «мудрих  старійшин», Африканські 

мислителі є критичними, не менш ніж європейські; (3) Африканські старійшини є 

незалежними у виборі тем та підходів, а також здатні виходити за рамки традиційних 

підходів. 

Націоналістична течія. Для досягнення свободи та вибору найбільш правильного 

шляху розвитку, пост-колоніальне африканське суспільство повинно повернутися до 

традиційної системи.Серед цієї течії можна окремо виділити філософію Негритюду. 

Негритюд– літературно-філософська політична течія,  спрямована на культурнее 

самоутвердження всіх людей Африки та людей африканського походження. На відміну 

від панафриканізму, зорієнтованого радше на англо-саксонський світ,  франкомовний 

негритюд увібрав у себе переважно європейський дискурс про Африку 

Професійна філософія Це – найбільш сучасна тенденція розвитку філософської 

думки Африки. На відміну від інших, цю течію представляють «професійні» філософи, 

як прагнуть привести африканську філософську думку у відповідність до наукових 

вимог. 

Наприкінці XX в.  на  зміну ідеям боротьби і   звільнення   в  Африці прийшли ідеї 

утилітарності. Зростання роздумів про власну культуру, що породжують небезпеку 

втратити себе, особливо  помітний в  інтелектуальній історії африканського зарубіжжя. 

Не варто применшувати досягнень африканської думки і ставити її в залежне 

становище від філософії Заходу. Африканські мислителі, визначаючи свою 

ідентичність як колективний дух, натхненність, "лад", аж до  завершення колоніального 

відродження не ставили під сумнів оригінальність своєї думки і не прагнули 

відповідати якимось західним міркам. У них свій об'єкт дослідження, свої методи 

умоглядного тлумачення, формування та розвитку тілесної, духовної і душевної 

життєдіяльності людини в світі природи і суспільства, а також в особистісному та 

історико-культурному плані. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Odera_Oruka
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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4 
ЕВТАНАЗІЯ: МОРАЛЬНИЙ І ГУМАНІСТИЧНИЙ АСПЕКТ  

ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
Камінська Мальвіна (стоматологічний факультет, І курс ) 

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Завідувач кафедри: к.філол.н., доц. Пилипів О.Г. 

Науковий керівник: к.політ.н. Майданюк В.М. 

 
Актуальність. З розвитком економіки та гуманістичних тенденцій в суспільному 

житті, питання «чи може лікар вбивати?», стало одним з найгостріших для сучасної 

лікарської етики і загалом концепції медицини. Право розпоряджатися своїм життям, 

або навіть приймати рішення про припинення життя, особливо актуальне для 

невиліковно хворих та людей з обмеженими фінансовими можливостями, що і 

породжує багато дискусій навколо теми евтаназії.  

Евтаназія – це діяння, яке свідомо і умисно вчиняється медичним працівником за 

неодноразовим і категоричним проханням невиліковно хворого з метою припинення 

фізичних страждань, що має результатом смерть пацієнта.  Варто зазначити, що хворий 

має бути проінформованим про всі його наслідки, здатним усвідомлювати свої дії та 

керувати ними і приймати таке рішення добровільно, за власною волею. Папа Іван 

Павло ІІ так визначив термін «евтаназія»: «Евтаназія - це дія або бездіяльність, що за 

своєю природою чи наміром виконавця спричиняє смерть з метою уникнути будь-якого 

страждання». Термін «евтаназія» вперше вжито Ф. Беконом в XVII ст. для визначення 

«легкої смерті». 

Медицина виділяє пасивну і активну евтаназії. Пасивна евтаназія передбачає 

припинення надання лікування чи допомоги, що прискорює смерть пацієнта.  Активна 

евтаназія передбачає введення пацієнту певних лікарських препаратів, які визивають 

швидку і безболісну смерть. Питання легалізації евтаназії є досить суперечливим, а 

тому існують багато аргументів «за» і «проти» неї. 

Аргументи «проти»: 1. Моральна сторона. Бог дав людині життя, а тому і 

приймати рішення про його позбавлення може лише Він. 

2. Психологічне гальмо. Дозвіл застосовувати евтаназію з великою вірогідністю 

може стати гальмом в пошуці нових ефективних способів і засобів лікування пацієнтів, 

бо часто саме боротьба зі смертю спонукає медицину рухатися вперед. 

 3. Тиск на фізично обмежених людей. Легалізація евтаназії може призвести до 

тиску на інвалідів, престарілих і невиліковно хворих осіб, які могли б ще жити і жити, 

але оточуючі та і вони самі вважають себе «тягарем».  

4. Проблема добровільності. Дуже важко встановити добровільність згоди пацієнта. 

І навіть тоді, коли пацієнт словесно або іншим очевидним способом погодився, то він 

завжди може передумати, а коли процедура вже запущена, то права змінити рішення у 

нього вже нема. 

На думку багатьох вчених, легалізація евтаназії в Україні є лише питанням часу. 

Опитування, проведене центром соціологічних досліджень порталу «СуперДжоб», 

показало, що 51% українців вважають, що людина має право скористатися допомогою 

лікарів з метою добровільної смерті.  

Конкретними підставами “за” легалізацію евтаназії є: 1) евтаназія дозволяє в повній 

мірі реалізувати право людини розпоряджатися своїм життям, в тому числі приймати 

рішення про припинення власного життя. 2) Евтаназія є гуманною, бо припиняє 

страждання і муки невиліковно хворого.  

Європейський суд з прав людини, у цьому питанні зберігає нейтральну позицію, 

визнаючи за державами-учасницями право на самостійність врегулювання евтаназії. У 
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законодавстві України були певні спроби (зокрема, 5 лютого 2010 р.) частково 

узаконити евтаназію. В багатьох країнах світу зараз йде тенденція щодо легалізації 

можливості застосування евтаназії. Серед таких країн можемо виділити Нідерланди, 

Бельгію, Фінляндію, Швецію. Нідерланди – перша країна, де добровільна евтаназія 

закріплена законодавством з 1984р. А у Бельгії З квітня 2005 року в аптеках з'явилися 

спеціальні набори для евтаназії, що дозволяють спростити процедуру добровільного 

відходу з життя. У набір вартістю приблизно 60 євро входить одноразовий шприц з 

отрутою і інші необхідні для ін'єкції засоби. Набір для евтаназії може замовити лише 

практикуючий лікар.  Що стосується українського суспільства, відомо, що в  Україні не 

визнається і карається будь-яка форма евтаназії. Крім того, в кримінальному кодексі 

України немає жодної статті, за якою б кваліфікувалося таке діяння.  

Висновки. Підсумовуючи, варто все ж визнати, що проблема евтаназії потребує 

кримінально-правової регламентації. Отже, легалізуючи повністю чи частково вже 

існуюче (в латентній формі) явище, Україна зробить крок уперед до розбудови 

демократичної та правової держави. Саме законом мають бути встановлені складна 

процедура та конкретні випадки, в яких реалізація цього права була б необхідною і 

доречною. Від її розв’язання залежить доля багатьох безнадійно хворих людей, які 

останні роки перебувають у лікарнях, фізичний стан яких діагностується як проміжний 

– між життям та смертю, а психічний – це безпорадність, стан глибокого відчаю. 
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4. Секція стоматологічних дисциплін 

відбудеться 4 квітня 2017 року о 13 00  

   (навчальний корпус, ауд. 213) 

 

Головуючий – д.мед.н., проф. Ломницький І.Я.  

Наукова рада: к.пед.н., доц. Гуменюк О.М., к.мед.н., доц. Пиндус Т.О., 

к.мед.н., доц. Гриник Б.С., к.мед.н. Щепанський Ф.Й, ас. кафедри Пиндус 

В.Б.  

 

Доповіді:    

 
1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

АСПЕКТІВ МОТИВАЦІЇ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ХВОРОГО.  ПЛАН 

ЛІКУВАННЯ ЯК ФУНДАМЕНТ СПІВПРАЦІ СТОМАТОЛОГА ТА ПАЦІЄНТА 

 

Квасневська Іванна (стоматологічний факультет, V курс) 

Кафедра терапевтичної стоматології 

Завідувач кафедри:к.мед.н., доц. Гриник Б.С. 

Науковий керівник: ас. Пиндус В.Б. 

 

Актуальність. Кінець XX століття відзначається рядом значущих перетворень в 

різних сферах життя, які в свою чергу змінюють рівень захворюваності та методи 

лікування і реабілітації хворих. Зі зростанням науково - технічного забезпечення 

стоматологічної галузі зростає і попит на надання якісних, прогнозованих та успішних 

послуг. 

Проте, враховуючи соціальні стандарти та недостатню обізнаність 

стоматологічного хворого усіх аспектів лікування, виникають різного ступеня 

конфліктні ситуації між лікарем та пацієнтом. Саме тому знання основних 

комунікативних навичок та способів мотивації є невід’ємною складовою повсякденної 

роботи лікаря - стоматолога. 

Матеріали і методи. Проведено курацію 50 стоматологічних хворих,з різними 

видами стоматологічної патології, яких було розділено на три групи, залежно від 

способу надання інформації про майбутнє лікування: І група - пацієнти, яким було 

запропоновано деталізований план лікування, ІІ група - пацієнти які проходили 

покрокове лікування без плану лікування, ІІІ група - контрольна.  

Досліджено основні фактори впливу на прийняття рішення пацієнтом, мотиваційні 

техніки та фактори, що впливають на спілкування пацієнта з лікарем на різних етапах 

лікування. 

Результати. Після проведеного дослідження підтверджено гіпотезу про краще 

сприйняття пацієнтом інформації про лікування за допомогою складання плану 

лікування, виявлено основні перепони на шляху прийняття рішення пацієнтом. 

Висновки. Співпраця стоматолога пацієнта повинна грунтуватись на 

взаєморозумінні проблеми та виходу з неї. Мотивувати чи ні пацієнта до того чи 

іншого типу співпраці  - вибір за лікарем, проте кожен стоматолог бажаючи цього чи ні 

завжди залишається комунікатором. Аби досягти бажаного результату лікування 
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необхідно покращувати не лише практичні навички , а й когнітивні вміння, вміти 

правильно подати повідомлення, використовуючи для цього індивідуальний підбір 

даних, та враховуючи усі особливості психологічного та соціального стану хворого. 

 

2 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВАКУУМ-ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ У 

КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ 

ПАРОДОНТИТ 

 

Крильчук Роман (стоматологічний факультет, IV курс) 

Кафедра терапевтичної стоматології 

Завідувач кафедри: к.мед.н., доц. Гриник Б.С. 

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Різник С.С. 

 

Актуальність. У патогенезі генералізованого  пародонтозу важливе значення мають  

мікроциркуляторні порушення, які ведуть до розладу усіх видів обміну. Тому провідне 

місце при лікуванні хвороб пародонту займають методи і засоби спрямовані на 

нормалізацію кровообігу та метаболізму тканин. У зв’язку з цим перспективним є 

вивчення поєднаного впливу електрофорезу і вакуумної терапії на перебіг дистрофічно-

запального процесу в тканинах пародонту. 

Застосування лікувального вакуум-електрофорезу з пентоксифіліном здатне 

цілеспрямовано впливати на патологічний процес. Під впливом пентоксифіліну 

покращується  капілярний кровообіг, відновлюються всі показники мікроциркуляції. 

Препарат усуває спазми судин, зменшує агрегацію тромбоцитів, в’язкість крові, 

нормалізує лімфо тік, підсилює міграцію лейкоцитів з капілярів в порожнину рота та 

сприяє реабілітації пошкоджених тканин.  

Метою дослідження було вивчити ефективність вакуум- електрофорезу при 

лікуванні хворих на генералізований  пародонтит. 

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебувало 23 хворих на 

генералізований пародонтит віком з 35-50 років. Обстеження проводилось до і після 

лікування, використовувались клінічні, параклінічні та спеціальні методи: стійкість 

капілярів ясен  за В. І. Кулаженком, реопародонтографію  панорамну ренгенографію. 

Залежно від методу лікування було виділено дві групи хворих. У першій групі (12 

хворих), після усунення місцевих екзогенних чинників,професійної гігієни порожнини  

рота, вирівнювання оклюзійної кривої та місцевої протизапальної терапії призначався 

курс електрофорезу з пентоксифіліном. На слизову альвеолярнх відростків 10-12 

сеансів впродовж 15 хвилин при силі струму до 3 мкА. Перед накладанням електродів 

хворим проводився вакуум-масаж ясен. Електрофорез проводився за 

загальноприйнятою методикою. Марлеві прокладки зволожували дистильованою 

водою із розрахунку на 1, 0 мл на кожну, потім з шприца рівномірно наносили 1,0 мл 2 

% розчину пентоксифіліну. Препарат є аміоном, тому вводиться у тканини пародонту із 

катода. 

З метою загального лікування призначали кверцетин по 2,0 гр. та тівортін аспартат 

по 1 чайній ложці тричі на добу гіпосенсибілізуючі препарати впродовж одного місяця. 

У другій групі (11 хворих) проводили загальноприйняте лікування. 

Результати дослідження. Безпосередня оцінка ефективності лікування засвідчила,    

процесі лікування у хворих не спостерігалось алергічних реакцій. Сприйнятливі 

клінічні результати застосування пропонованого методу лікування підтверджувались  

динамікою показників пародонтальних індексів, пробою  Шиллера-Пісарєва, 

результатами функціональних проб. При цьому в основній групі обстежених показники 

більше наближались до норми порівняно з другою групою, яким проводилось 

загальноприйняте лікування. 
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Висновки: традиційне лікування генералізованого пародонтиту, доповнене 

фізіотерапією має виражену терапевтичну ефективність і сприяє стабілізації 

дистрофічно-запального процесу пародонту. 

 

3 

PERIOCHIP – ІННОВАЦІЯ В ЛІКУВАННІ ПАРОДОНТА 

 

Старик Василина (стоматологічний факультет, IV курс) 

Кафедра терапевтичної стоматологїї. 

Завідувач кафедри: к.мед.н., доц. Гриник Б.С 

Науковий керівник: ас. Лопушинська О.Ю. 

 

Актуальність теми: PerioChip – це мікрочіп локальної дії для консервативного 

лікування захворювань пародонта.  

Мета: Містить 2,5 мг хлоргексидину диглюконату, для зменшення глибини 

пародонтальної кишені у пацієнтів. Молекула хлоргексидину, завдяки позитивному 

заряду, взаємодіє з поверхнею мікробної клітини, порушує  єдність мембрани і 

проникає в клітину, де спричиняє її загибель.  

Результати роботи:  Клінічні мікробіологічні  дослідження з PerioChip 

продемонстрували ефективність хлоргексидину у зменшенні кількості патогенних 

бактерій з відсутністю ризику розвитку резистентності після введення PerioChip. У цих 

дослідженнях протягом 6 місяців-2 років, не було підвищеного росту патогенних 

бактерій або змін чутливості мікрофлори.  Позитивним моментом є суто локалізований 

вплив, який зберігається до 11 тижнів після лікування, а сам препарат надходить в 

зубоясенну рідину у високій концентрації, при цьому не всмоктуючись  у кров, отже не 

надає ніякого впливу на організм і системи організму людини. 

PerioChip не містить в своєму складі антибіотиків і тому порушити баланс 

мікрофлори порожнини рота неможливо, як і викликати резистентність  

мікроорганізмів (коли мікроби звикають до препарату і він перестає бути для них 

згубним).  

Висновок: Лікування з PerioChip сприяє усуненню захворювання та відновлення  

функціональності  пародонта. 

 

4 
ЗНАЧЕННЯ ТИПУ З’ЄДНАННЯ ІМЛАНТАНТ-АБАТМЕНТ 

 

Різун Марія (стоматологічний факультет, V курс) 

Кафедра ортопедичної стоматології 

Завідувач кафедри: к.мед.н. Щепанський Ф.Ю. 

Науковий керівник: ас. Щепанський Б.Ф. 

    

Актуальність теми: Основним критерієм успішної імплантації є довготривале 

функціонування імплантату із збереженням вертикальної та горизонтальної величин 

кістки та нормального стану м’яких тканин навколо. Резорбцію та запалення м’яких 

тканин можуть спровокувати багато чинників такі як: неправильне планування операції 

(невідповідний розмір імплантату та його позиціонування) порушення протоколу 

імплантації, недбала гігієна, неправильний вибір ортопедичної конструкції та інші. 

Велику роль має конструкція самого імплантату, а також спосіб його з’єднання з 

абатментом. 

 Мета: Розглянути властивості різних типів з'єднання «імплантат- абатмент», їх 

переваги та недоліки. 
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Короткий виклад матеріалу:  

Види з’єднання імплантат-абатмент. 

• Зовнішнє            

- 6-ти гранник;  

- 8-ти гранник;  

- рейкове.  

                             

• Внутрішнє 

- 6-ти гранник; 

- 8-ми гранник; 

- 12-ти гранник; 

- 3-х пелюсткове; 

- труба в трубі; 

- конус. 

Результати численних досліджень показали, що бактеріальна контамінація 

простору між імплантатом і абатментом негативно впливає на стабільність оточуючих 

імплантат тканин, що в свою чергу приведе до вертикальної втрати кістки. Тому була 

запропонована концепція switch-platform чи platform switching, або перемикання 

платформ. Концепція перемикання платформ полягає в зміщенні щілини від шийки 

імплантату ближче до його осі, для збільшення відстані від щілини до кістки. 

Висновки: Отже, проаналізувавши низку інформації та на даних досліджень, 

можна зробити висновок що внутрішній тип з’єднання імплантат-абатмент в поєднанні 

з конусом Морзе, антиротаційними елементами та перемиканням платформ має кращі 

характеристики та переваги у застосуванні в стоматології. 

 

5 
ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЩЕЛЕП 

 

Мотилько Олена (стоматологічний факультет, ІІ курс) 

Кафедра анатомії фізіології та патології 

Завідувач кафедри: к.мед.н., доц. Рябуха О.І. 

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Рябуха О.І. 

 

Актуальність. Переломи щелеп є доволі поширеним видом травм – вони 

становлять понад 15% всіх переломів кісток тіла. Травматичні пошкодження щелеп 

призводять до розладу фізіологічної рівноваги мімічних мязів, порушення функцій 

дихання, ковтання, жування та мовлення. Внаслідок реакції гіпофізарно-адреналової 

системи переломи щелеп супроводжуются змінами гемодинаміки, терморегуляції, 

інших фізіологічних процесів, що погіршує загальний стан потерпілих. Функціональні 

порушення прийому їжі, дефекти мовлення та зміни зовнішнього дихання при 

переломах щелеп знижують працездатність, негативно позначаются на загальному 

психічному стані хворих та якості їх життя. Останніми роками спостерігаєтся тенденція 

як до збільшення кількості пацієнтів з переломами кісток лицевого скелету, так і до 

ускладнення характеру травм за рахунок поєднання ушкоджень обличчя та інших 

ділянок тіла, що є наслідком транспортних, вуличних, професійних, спортивних і 

побутових травм. Особливе місце посідають ушкодження щелеп як наслідки бойової 

травми. Таким чином, проблеми фізичної реабілітації пацієнтів після травматичних 

ушкоджень щелепно-лицевого апарату є актуальною.  

Мета досліджень. Проаналізувати наукові літературні джерела, присвячені 

фізичній реабілітації в щелепо-лицевій хірургії і стоматології та визначити основні 

напрями фізичної реабілітації при переломах щелеп. 
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Результати досліджень. У мирний час частота пошкоджень ділянки обличчя не 

перевищує 0,3 випадки на 1000 людей за даними Ю.І. Бернадського, пацієнти з 

пошкодженням обличчя становить від 11 до 25% серед усіх госпіталізованих з приводу 

травм щелепно-лицевої ділянки; в загальному ці ушкодження становлять до 15.2% усіх 

переломів кісток тіла. Найчастіше трапляються ізольовані переломи нижньої щелепи 

(79.7%). Друге за поширеністю місце, належить переломам верхньої щелепи (9.2%); 

переломи кісток носа трапляются у 4.6% випадках, скроневих кісток - 4.1%, переломи 

двох щелеп лише 2.4%. 

Причинами переломів щелеп найчастіше є безпосередні удари, забої, здавлення, які 

є наслідками падіння, побоїв, травм. Часто переломи щелеп є наслідками дорожньо-

транспортних пригод. Усе частіше реєструются вогнепальні переломи щелеп. 

Щелепно-лицеві травми незалежно від причин їх виникнення, найчастіше 

реєструються у віці 20-39 років. Дослідження статевої структури травмованих 

дозволило встановити, що серед осіб, котрі звернулись за медичною допомогою з 

приводу ушкоджень щелепно-лицевої ділянки, переважають чоловіки: співвідношення 

травмованих чоловіків і жінок становить 8:1-9:1. Вагомою причиною травмування 

чоловіків є надмірне вживання алкоголю. 

Оскільки щелепно-лицеві травми в переважній більшості випадків є сполученими, 

вони часто супроводжуются черепно-мозковими ураженнями різного ступеня важкості, 

що призводить до низки функціональних розладів. 

Лікування пацієнтів з таким видом травм та відновленню стану їх здоров'я 

приділятся значна увага. Важливе місце в комплексі цих заходів належить фізичній 

реабілітації, яка мусить бути спрямована не тільки на відновлення форми щелепно-

лицевої ділянки та її функції, але й на створення оптимальних умов для загоєння ран і 

попередження розвитку інфекційно-запальних ускладнень, повернення потерпілих до 

повноцінної трудової діяльності, їх соціальної реадаптації. Нині основною складовою 

фізичної реабілітації пацієнтів з травмою щелепно-лицевої ділянки є лікувальна 

фізична культура (ЛФК), яку застосовують у формі ранкової гігієнічної гімнастики, 

лікувальної гімнастики, самостійних занять. Окрім того, важливе значення мають 

лікувальний і косметичний масаж, фізіотерапевтичні засоби. 

Ранкова гігієнічна гімнастика (РГГ) – невід’ємна частина режиму дня у стаціонарі, 

яку виконують після пробудження. Вона забезпечує переважання в корі головного 

мозку процесів збудження над гальмуванням, яке залишається після нічного сну і 

пригнічує рухові й вегетативні функції. РГГ підвищує тонус організму, створює 

бадьорий, оптимістичний настрій. Підбираючи вправи для РГГ і дозування фізичного 

навантаження враховують вік пацієнта, його попередню тренованість, особливості 

травми, ступінь функціональних порушень. При травматичних переломах щелеп у 

комплексі РГГ  включають дихальні, загальнозміцнюючі та коригуючі вправи для 

різних груп м’язів з деяким акцентом навантаження на плечовий пояс і шию. Водночас 

слід пам’ятати , що хворим з локалізацією травм у ділянці голови протипоказані вправи 

з різкими нахилами голови і тулуба. Кількість вправ у комплексі ЛГ та повторень 

кожної вправи залежить від загального стану хворого, особливостей проведеного 

лікування та перебігу захворювання. Кожного дня 1-2 вправи доцільно міняти на нові. З  

метою залучення у відновний процес усіх м’язових груп РГГ рекомендується 

виконувати у середньому темпі протягом 10-15 хвилин. Комплекси РГГ для людей, які 

не мають достатньої фізичної підготовки, не повинні бути складними. У зв’язку з 

особливостями лікарняного режиму вправи рекомендують виконувати лежачи або 

сидячи. Індивідивідуалізацію фізичного навантаження найбільш доцільно 

забезпечувати визначенням частоти серцевих скорочень і частоти дихання до та після 

заняття РГГ: збільшення цих контрольних показників під впливом фізичного 

навантаження у осіб молодого віку не повинно перевищувати 50%. РГГ проводять 

індивідуальним або малогруповим методом під керівництвом інструктора з ЛФК. Після 
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того, як пацієнти оволоділи навиками правильного виконання вправ, рекомендують 

самостійні заняття тривалістю 10-12 хвилин.  

Лікувальний масаж (ЛМ) належить до найбільш адекватних фізіологічних методів 

впливу на організм хворої людини. Особливо важливу роль він відіграє у 

відновлюючому лікуванні, оскільки сприяє нормалізації порушених функції та 

підвищенню реактивності організму. Масаж має широкий спектр дії на організм, з 

якого слід виділити вплив на макро- і мікроциркуляцію, регуляцію м’язового тонусу, 

функції сполучної тканини, а також дію на больові рецептори (гіпоальгезуючий та 

седативний ефект), що особливо важливо у осіб з переломами щелеп.  

Диференційоване та почергове застосування основних прийомів масажу відповідно 

до особливостей клінічного перебігу і патогенезу захворювання дає змогу досягти 

кращого терапевтичного ефекту. При травмах щелепно-лицевої ділянки найчастіше 

застосовують прогладжування ділянок обличчя, а також задньої і передньої ділянок 

поверхонь шиї. Цим прийомом рекомендовано починати і закінчувати сеанси масажу. 

Фізіологічна дія прогладжування полягає в підсиленні циркуляції лімфи і крові, що 

сприяє розсмоктуванню залишкових посттравматичних запальних явищ, зменшенню 

набряку тканин. Останнє супроводжується підвищенням порогу больової чутливості та 

зниженням інтенсивності больових відчуттів, які при переломах щелеп є доволі 

значними. Розтирання – більш енергійний прийом масажу, основна мета якого полягає 

у підвищенні рухливості тканин, посиленні лицевого кровопостачання й 

розсмоктуванні інфільтратів, підвищенні тонусу м’язів та їхньої скорочувальної 

здатності. Розтирання в ділянці виходу на поверхню обличчя гілок трійчастого і 

лицевого нервів, а також за ходом цих нервів сприяє зниженню чутливості і 

зменшенню болю. Розминаннями  впливають переважно на коловий м’яз рота і м’язи 

шиї з метою посилення їх скорочувальної здатності і ліквідації їх функціональної 

недостатності. Під впливом розминання посилюється кровопостачання тканин, 

покращується трофіка, інтенсифікується перебіг регенеративно-репаративних процесів. 

Вібрація – прийом, при якому в тканинах створюються коливальні рухи різні за 

швидкістю та амплітудою, що сприяє посиленню трофічних і регенеративних процесів, 

підвищує тонус жувальних і мімічних м’язів. Рецептура масажних прийомів зумовлені 

завданнями реабілітації, стадії консолідації переломів та особливостями фізіологічної 

дії на організм самих прийомів.  

Фізіотерапія передбачає практичне застосування природних та штучно створених 

(переформованих) фізичних чинників з метою збереження, відновлення і зміцнення 

здоров’я. особливо позитивний вплив на прискорення консолідації кісткових уламків 

має теплолікування, зокрема парафінолікування, яке доволі широко використовується у  

реабілітаційній практиці завдяки фізичним властивостям теплоносія (низька 

теплопровідність, висока теплоємність, здатність створювати компресію). Позитивний 

вплив місцевого парафінолікування при переломах полягає у його розсмоктуючій, 

анальгезуючій та антиспастичній дії. Окрім того, парафінолікування поліпшує крово і 

лімфообіг, посилює тканинний обмін. У сутності це прискорює процес консолідації 

перелому, та зменшує посттравматичні набряки, болі та інші негативні наслідки 

травми. 

Таким чином, проаналізувавши доступну наукову літературу з досліджуваного 

питання можна зробити такі висновки: 

1. Травматичні ушкодження щелепно-лицевої ділянки трапляються доволі часто. 

Постраждалими є переважно чоловіки молодого віку, що надає соціального значення 

питанню фізичної реабілітації осіб даної категорії. 

2. На сьогоднішній день для фізичної реабілітації осіб з щелепно-лицевими 

травмами застосовується більшість загальновизнаних відновлюючих заходів, в той же 

час, методичні підходи до їх комплексного застосування розроблені не повною мірою. 
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3. Розробка і практичне впровадження сучасних методик відновлення при 

щелепно-лицевій травмі, є важливим завданням фізичної реабілітації.  

 

6 
ГЕРПЕТИЧНІ УРАЖЕННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 
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Актуальність теми: Попри те, що останніми роками невпинно зростає кількість 

різних форм вірусів, що здатні уражувати слизову оболонку порожнини рота (СОПР) та 

шкіру обличчя, герпетична вірусна інфекція людини (ГВІЛ) лишається 

найпоширенішою. За даними ВООЗ, загалом понад 90% населення земної кулі 

інфіковано вірусом простого герпесу, а у 30% він виявляється клінічно. На думку 

дослідників, ГВІЛ — група захворювань, викликана вірусом сімейства Herpes viridae. 

Термін «герпес», що означає «повзти» або «витися», цілком відповідає поведінці 

вірусу: потрапивши в організм, він майже завжди залишається в ньому довічно 

(персистує). Герпевіруси людини є внутрішньоклітинними паразитами, що 

розташовуються в гангліях центральної або периферичної нервової системи. За 

порушення динамічної рівноваги з імунним гомеостазом вірус активізується, внаслідок 

чого по аксонах мігрує в епітеліальні клітини, де активно репродукує і виявляється 

клінічно. Відомо, що резистентність організму до вірусу герпесу визначається 

активністю натуральних кілерів, макрофагів та здатністю клітин переробляти і 

представляти вірусоспецифічний антиген лімфоцитам, а вирішальний вплив на перебіг 

герпетичної інфекції має специфічний клітинний імунітет, опосередкований 

Тлімфоцитами. Вірусемія суттєво послаблює клітинний та гуморальний імунітет, 

призводячи до вторинного імунодефіциту. За літературними даними, на сьогодні 

відомо вісім серотипів герпесу (Human herpes virus — HHV), що здатні викликати 

герпетичну інфекцію. Найпоширенішим у стоматологічній і дерматологічній практиці є 

альфагерпевірус 1го типу з місцем первинного інфікування у СОПР, на шкірі обличчя, 

в корі та оболонці мозку. Такі віруси здатні на швидку реплікацію, а їхня репродукція 

відбувається в клітинах різних типів. У латентній формі вони розташовані переважно в 

гангліях, що виявляється рецидивами на слизовій оболонці, шкірі або 

менінгоенцефалітами. Бетавіруси на відміну від альфавірусів 1го типу уражують різні 

типи клітин і призводять до збільшення їх у розмірах (цитомегалія). Гаммагерпевіруси 

володіють тропністю до лімфоїдних клітин, у яких тривалий час персистують і можуть 

трансформуватися, викликаючи лімфоми та саркоми. Отже, ділення сімейства 

герпевірусів залежить від типу уражуваних клітин, характеру реплікації білкового 

складу і структури геному, молекулярнобіологічних та імунологічних особливостей 

вірусу, що потребує диференційованого підходу до оцінки клінічних виявів, алгоритму 

діагностики і вибору адекватного методу лікування та профілактики захворювання.  

Мета дослідження — вивчення частоти і структури герпетичних уражень СОПР та 

шкіри обличчя альфавірусом 1го типу для подальшого коригування протоколів 

лікування і планів з профілактики герпетичних стоматитів у дітей. Матеріали та методи 

Вивчено архівні статистичні форми 37 та 39 і амбулаторні історії хвороб дітей.  

Проведено клінічні дослідження дітей віком від 3 місяців до 15 років, що 

звернулися з різними захворюваннями СОПР. З урахуванням вікових особливостей 

будови СОПР та їхнього впливу на клінічний перебіг захворювань усіх обстежених 

дітей було умовно розподілено на чотири вікові групи: діти до 1 року, 1—3 роки, 4—7 
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років, від 8 років і старші. Щороку дітей із захворюваннями СОПР у середньому було 

28—30 за один день. Таким чином, кількість хворих лишається стабільною протягом 

року і не потребує збільшення посад медичних працівників. Аналіз структури 

захворювань СОПР за віком продемонстрував, що у дітей до одного року в 96 % 

випадків діагностовано гострі псевдомембранозні кандидози, а гострих герпетичних 

стоматитів зареєстровано лише 4 %. У пацієнтів віком від 1 року до 3 років переважно 

діагностовано гострий герпетичний стоматит (83 %), 6 % дітей хворіли на гострий та 

хронічний кандидоз, 11 % мали інші ураження СОПР. Діти такої вікової групи не 

мають відповідних антитіл, тому в них переважає первинне інфікування, яке може бути 

безсимптомним або виявлятися гострим стоматитом. У дітей віком 4—7 років характер 

захворювань СОПР змінився, характеризувався переважно хронічним перебігом: 

рецидивуючий хронічний герпетичний стоматит (60 %), хронічний рецидивуючий 

афтозний стоматит (18 %), гострий герпетичний стоматит (12 %), інші захворювання з 

хронічним перебігом і травматичні пошкодження СОПР (10 %). Пацієнти віком від 8 

років і старші також зверталися переважно із хронічними захворюваннями СОПР: 

хронічні рецедивуючі герпетичні стоматити, хронічні рецедивуючі афтозні стоматити, 

хронічні кандидози, травматичні пошкодження, в поодиноких випадках — інші 

захворювання. Річна частота виявів захворювань залежно від віку майже не 

відрізнялася. Порівняльний щомісячний аналіз захворюваності за три роки 

продемонстрував, що сезонність у поширеності патології СОПР нечітка. Однак певне 

переважання клінічних виявів, за даними нашого дослідження, припадає на літні місяці. 

Так, при гострих герпетичних стоматитах везикули були поодинокими (бульозними), а 

при хронічних рецидивуючих герпесах — дрібними, множинними, згрупованими. 

Нерідко в літературних джерелах герпетичні елементи ураження називають афтами. Це 

не відповідає морфологічним змінам шкіри і слизової оболонки, адже везикула — 

порожнинний елемент розміром від 1,5 до 3—4 мм, що виникає внаслідок обмеженого 

скупчення рідини (ексудат, кров) та розташовується у шипуватому шарі епітелію або 

слизової оболонки. Його стінки утворені тонким шаром епітелію, швидко розриваються 

до появи ерозії. Натомість пузиркова внутрішньоепітеліальна афта — вторинний 

мономорфний елемент ураження, що представляє собою поверхневий дефект епітелію 

округлої або овальної форми 0,3— 0,5 мм, розташований на запаленій ділянці слизової 

оболонки. Афта оточена яскравою червоною облямівкою, вкрита фібринозним 

випотом, який надає їй білого або жовтого кольору. Вона загоюється без рубцювання і 

є основним елементом ураження при хронічному рецидивуючому афтозному стоматиті. 

На шкірі афти майже не утворюються. 

Висновки: Ураження шкіри при гострих та хронічних герпетичних стоматитах 

потребує корекції протоколів лікування герпетичної інфекції, особливо першого типу. 

Виникає потреба в підвищенні рівня знань лікарів різних спеціальностей щодо виявів 

герпетичної інфекції на СОПР і шкірі обличчя у дітей. З цією метою, були б 

доцільними тематичні цикли на факультетах удосконалення лікарів.  

 

7 
СУЧАСНІ ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПАРОДОНТИТУ 

 

Яріш Тарас (стоматологічний факультет, V курс) 

Кафедра терапевтичної стоматології 

Завідувач кафедри: к.мед.н., доц. Гриник Б.С. 

Науковий керівник: ас. Лопушинська О.Ю. 

 

Пародонтит – це дистрофічно-запальне захворювання тканин пародонту, яке 

характеризується  ураженням усіх складових пародонту, супроводжується гіперемією 
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та кровоточивістю ясен,  дистрофічними змінами кісткової тканини та утворенням 

пародонтальних кишень. 

Актуальність. За статистикою, в Україні понад 90% населення страждає від 

захворювань пародонта.  На перший погляд здається, що найбільше зубів ми втрачаємо 

внаслідок карієсу, проте це твердження є хибним: захворювання пародонта (особливо 

генералізований пародонтит) у 5-10 разів частіше стає причиною втрати зубів, ніж 

карієс. Воно виникає вже в молодому віці й поступово прогресує, досягаючи в осіб 

віком 40 років поширеності до 50%, причому 20-30% цих хворих повністю втрачають 

зуби.  

Метою роботи є проаналізувати найефективніші методи і засоби хірургічного 

лікування генералізованого  пародонтиту. 

В комплексному лікуванні захворювань пародонта хірургічні втручання посідають 

важливе місце. Вони приходять на зміну консервативній терапії в тих випадках, коли 

виникає необхідність видалення патологічного вогнища, а також у разі 

реконструктивних, пластичних операцій на пародонті і на слизовій оболонці 

порожнини рота. 

Раціональне використання хірургічних методів помітно підвищує якість і 

ефективність лікування, знижує кількість рецидивів захворювань пародонта. Їх 

виконують традиційним хірургічним методом чи з використанням низьких 

(кріодеструкція) або високих (діатермокоагуляція) температур. 

Тепер вже можна впевнено констатувати, що без застосування хірургічних методів 

лікування неможливо повністю усунути такий симптомокомплекс генералізованого 

пародонтиту як пародонтальну кишеню. Раціональне використання різноманітних 

хірургічних методів суттєво підвищує ефективність лікування, подовжує період 

стабілізації захворювання та зменшує кількість рецидивів. 

 

8 

ІСТИНА АКАНТОЛІТИЧНА ПУЗИРЧАТКА ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА СТОМАТОЛОГІЇ  

 

Стецик Вероніка (стоматологічний факультет, IV) 

Кафедра внутрішніх хвороб №:2   

Завідувач кафедри: д.мед.н., проф.  Фрайт В.М. 

Науковий керівник: к.мед.н., доц.  Циснецька А.В. 

 

Актуальність теми. Ураження слизових оболонок порожнини рота (СОПР), губ 

відмічено при різних дерматозах. Серед них в практиці стоматологів особливе місце 

належить істиній акантолітичній пузирчатці (ІАП) або (Pemphigus vulgaris) – тяжкій, 

невпинно прогресуючій, автоімунній хворобі із утворенням мономорфних висипів – 

пузирів (bulla) на незміненій слизовій оболонці та шкірі. Без своєчасної діагностики та 

лікування хворі вмирають через  1-2 роки, в той час, як рано поставлений діагноз і 

сучасне лікування дозволяють cтримувати автоагресію і зберігають життя хворих на 

довгі роки. Мета роботи. Вивчити етіо-патогенез, клініку, діагностику та провести 

обстеження хворої на істинну акантолітичну пузирчатку, визначити основні 

діагностичні принципи та лікування. Матеріал та методична робота. Проведено 

курацію хворої на істину (акантолітичну ) вульгарну пузирчатку вперше діагностовану 

(І–ІІ фаза хвороби). Методи діагностики : клінічні – визначення симптомів  

Нікольського, Асбо-Ганзена ( Гольдштейн, Ткач ) та лабораторні - ( цитодіагностика за 

методом  А. Тцанк, 1947 р.) Проведено оцінку ступеня важкості ІАП за даними VAS 

(візуальна аналогова шкала - Адаскевич  В. П., 2004 р.) Результати роботи та їх 

обговорення. Епідеміологія ІАП залишається нез’ясованою. Існують інфекційна, 

ендокринна, ензимна, токсична і спадкова теорії. Науковцями визнається аутоімунний 
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патогенез ІАП. Внаслідок невідомого автоантигена утворюються автоантитіла класу Ig 

G до білків міжклітинних елементів шипуватих клітин - деcмосом (плакоглобіну і 

десмоглайну 3), епідерміса та багатошарового плоского епітелію видимих СОПР, що 

супроводжується активацією міжклітинних протеаз та лізісу міжклітинних зв’язків–

акантолізу і формуванню внутрішньоепітеліальних  щілин, згодом супрабазальної 

порожнини, внаслідок чого формуються пузирі (bulla). 

Частота ІАП складає 0,6%  усіх шкірних хвороб. Початок ІАП на СОПР та червоній 

окайці губ (більше ніж 60%): слизові оболонки щік особливо нижніх відділів в  

ретромолярні ділянці, бокова поверхня язика, тверде та м’яке піднебіння, під’язична 

ділянка. У 10% хворих уражується слизова оболонка (СО) ясен, з оточенням зубів та 

перехідна складка нижньої  та верхньої губи. На СОПР формуються мляві  з 

тонкостінною покришкою пузирі, які важко побачити, так як вони нестійкі, швидко 

вскриваються і формуються ерозовані ділянки, а по периферії  гнійно-фіброзні нальоти. 

При ураженні СО гортані з’являється охриплий голос, хворі скаржаться на біль, 

салівацію, утруднене розжовування та ковтання їжі, проведення гігієнічної обробки 

рота. Подалі уражається шкіра, с-м Нікольського різко позитивний на уражених і 

здорових ділянках. 

Суть феномена П.В. Нікольського (1896р.) – полягає у відшаруванні (при терті) 

пальцем або шпателем видимо здорової шкіри або слизової оболонки. Генералізація 

висипки супроводжується симптомами інтоксикації, лихоманки, адинамією, 

похуданням, біллю СОП, шкіри, порушенням сну . Виділяють 3 фази хвороби: І фаза–

локалізована ураженням СОПР, загальний стан задовільний. ІІ фаза – поява пузирів на 

шкірі, поступове збільшення, стан відносно задовільний. ІІІ фаза–розпал хвороби, 

збільшення площі ерозій, наростання симптомів, інтоксикаці, втрата ваги.  Без 

лікування швидка смерть хворих. Існує 7 принципів діагностики: 1–Пузир на СОПР або 

шкірі, тривало існуючі ерозії. 2– Позитивний симптом Нікольського при потиранні  

поблизу пузиря–відшарування у вигляді плівки та поява ерозій. 3–При потягуванні за 

покришку пінцетом веде до відшарування на 0,5 мм за межі пузиря. 4 – 

Цитодіагностика за методом А Тцанка (1947 р.) мазків, відбитків з дна свіжих ерозій. 

Мазки забарвлюють за методом  Романовського-Гімзи та мікроскопують препарат. 

Вперше акантолітичні клітини описав С.Т. Павлов (1932 р.). Акантолітичні клітини–це 

змінені клітини шипуватого шару, які утворюють пласти. Їх цитоплазма базофільна, 

велике ядро займає майже всю клітину, по периферії синя облямівка. 5–Гістологічний 

метод один з основних – виявляється  внутрішньоепітеліальна щілина, потім пузир, 

розташований супрабазально над клітинами базального шару. 6–Імуноморфологічні 

дослідження. Методом прямої  імунофлюоресценції  в кріостатних зрізах (СО, шкіри) 

визначається  Ig G та комплемент в міжклітинних просторах (зеленувате світіння). 7–

Метод непрямої  ІФ визначає в крові та рідині пузиря– аутоантитіла класу Ig G до 

білків десмосом (плакоглобіну та десмоглайну–3). Диференційний діагноз проводиться 

з: 1–Іншими клінічними різновидами ІАП–вегетуюча пузирчатка, листовидна 

пузирчатка, себорейна (еритематозна) пузирчатка, (синдром Сенір-Ашера ), 

бразильська ( ендемічна ) пузирчатка, «дикий вогонь». 2–Інші пузирні дерматози 

(пемфігоїд, герпетиформний дерматит Дюрінга–Брока, хронічна доброякісна 

пузирчатка Гужеро-Хейлі-Хейлі. 3–Синдром Лайєлла. Синдром Стівенса-Джонсона. 4–

Паранеопластичний бульозний дерматоз (карцинома внутрішніх органів поєднується з 

характерними для ІАП ураженнями СОПР, шкіри). Власний випадок. Хвора Г.В., 39 

років, поступила в стаціонарне відділення ЛОШВД 06.02.2017 року із скаргами на біль 

в роті, появу ерозій, утруднене ковтання їжі, похудання (зниження маси тіла на 10 кг) 

за останні 6 місяців. Зверталась до ЛОР з приводу ангіни 2 рази (була лікована 

антибіотиками), також до стоматолога (призначено содове полокання ротової 

порожнини). 

Згодом з’явились висипання на шкірі у вигляді 2-х пузирів. 
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Було проведено консиліум лікарів за участі дерматологів. Після чого хвора була 

скерована у Львівський ОШВД. Встановлено. Ураження СОПР, губ, визначено 

позитивний симптом Нікольського на слизових оболонках твердого піднебіння, шкірі 

(біля пузиря). Цитодіагностика (метод Тцанка) в мазках-відбитках визначено пласти 

акантолітичних клітин Тцанка. Гістологія - не проводилася. ПІФ, НІФ – не 

проводилася. Діагноз хворої. ІАП (вперше діагностована) перехід в ІІ фазу хвороби, 

ступінь важкості відносно легкий (S ураженої СОПР та шкіри 1-1,5 %, кількість нових 

пузирів за 1 день–немає нових ). Відчуття болі та печіння 5-6 балів відповідно 

аналогової шкали. Лікування. Загальне лікування-1,5 мг/1 кг маси тіла (60 кг) = 100 

мг/добу. Розпреділення дози - 2/3 – зранку після їжі, 1/3 – після обіду, корекція 

небажаної глюкокортикостироїдної дії (дієта № 9; заборона солі; кальцій глюконат 

0,5х3 р/д; панангін 1х2 р/д; флуконазол, антицидний препарат–альмагель, валеріана, 

віпалін.). Максимальна доза глюкокортикостироїдів 100 мг/добу приймається під 

контролем лабораторних аналізів до зникнення симптому Нікольського та клітин 

Тцанка, а потім починається поступове від титрування дози (з 14.03.2017 р.) Коректори: 

калія та кальція, Місцеве лікування: 2% водний розчин метиленового синього, водний 

розчин 1% натрій гідрокарбонат  для полокання СОПР 1-2 рази/добу, змазування язика 

20 % розчином бури в гліцерині. В процесі лікування стан хворої стабілізувався та 

почалося загоювання уражених ділянок СОПР. Висновок:  знання дерматологічної  

патології - ІАМ є необхідним для лікаря-стоматолога з урахуванням  улюбленої 

локалізації на СОПР. 
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Заключне пленарне засідання 

відбудеться 4 квітня 2017 року о 16 00  

(навчальний корпус, ауд. 308) 

 

1. Відкриття засідання – ректор Львівського медичного інституту, 

академік АНВШУ, проф. Регеда М.С. 

2. Підведення підсумків конференції – проректор з наукової роботи 

Львівського медичного інституту,  завідувач кафедри внутрішньої 

медицини № 1, Заслужений працівник освіти України, д.мед.н., 

проф.Федоров Ю.В. 

3. Виступи головуючих секцій з результатами конференції. 

4. Нагородження учасників конференції – проректор з навчальної 

роботи інституту к.пед.н., доц. Гуменюк О.М.  

Урочисте закриття конференції. 

 

Програмний комітет 

тринадцятої загальноінститутської 

студентської науково-практичної конференції 

 

Гайдучок І.Г. – генеральний директор Львівського медичного інституту, 

к.мед.н., доц., Заслужений працівник освіти України 

Регеда М.С. – академік АНВШУ, д.мед.н., проф., ректор інституту, 

Заслужений працівник освіти України 

Федоров Ю.В. – д.мед.н., проф., проректор з наукової роботи Львівського 

медичного інституту, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, 

Заслужений працівник освіти України 

Гуменюк О.М. – к.пед.н., доц., проректор з навчальної роботи інституту 

Львівського медичного інституту. 


