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Матеріали та методи дослідження: Співставлення всіх даних судово-медичної експертизи 
трупа. 

Результати: Для експертизи доставлений труп чоловіка 29 років, що був виявлений у лісосмузі 
поряд з будівлями в положенні лежачи на правому боці, нижні кінцівки зведені між собою, верхні - зігнуті 
в ліктях, права верхня кінцівка тильною поверхнею та ліва долонною поверхнею передпліччя лежать на 
грунті, голова правою частиною обличчя прилягає до грунту, покритого дрібними гілками, листям. 
Відмічено наявність личинок (яєць) мух у ділянках очних впадин, носових ходах; виділення сукровичної 
рідини з носа; поверхнева мацерація кистей. Поряд з трупом виявлено шприц із голкою. При 
дослідженні трупа: на виступаючих зовнішніх поверхнях правої вушної раковини й правої половини 
обличчя виявлено поодинокі дрібні хаотично розташовані осаднення невизначеної форми, з жовтувато-
бурими сухими ущільненими поверхнями нижче рівня оточуючої шкіри, без крововиливів навколо чи 
ознак запалення. Подібні осаднення виявлено на тильній поверхні правої кисті, на переднє-внутрішній 
поверхні лівого передпліччя, на зовнішній поверхні правого стегна. Крововиливів у шкіру чи підлеглі 
тканини не виявлено. У лівій ліктьовій ямці в проекції кровоносної судини виявлено вертикально 
орієнтований, м`який на дотик рубець, розміром 1,3х0,4см, із западаючою синюшною поверхнею, 
спаяною з підлеглою значно ущільненою на дотик стінкою судини (по типу так званої «шахти», утвореної 
численними ін’єкціями). Лабораторні дослідження підтвердили, що смерть чоловіка настала внаслідок 
отруєння алкалоїдами опію. Знайомий померлого стверджував, що останній при житті постійно вживав 
наркотики, а родичі закривали борги, намагались лікувати чи вчиняли скандали за ін’єкційні сліди. В 
свою чергу, у соціальних мережах ті ж родичі розповсюдили інформацію про недолугість експертиз та 
дій судово-слідчих органів, виклали фото трупа, стверджуючи, що ушкодження на фото виникли 
внаслідок катувань. 

Висновки: Морфологічна характеристика, локалізація виявлених осаднень дає можливість 
вважати, що ушкодження утворилися після настання смерті під час відносно тривалого тиснення 
підлеглими нерівностями грунтового покриття на прилеглі ділянки тіла. 

Ключові слова: Посмертні зміни, осаднення, алкалоїди опію, сприйняття. 
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Актуальність: Синдром Гудпасчера є досить рідкісною (синдромом Гудпасчера реєструється в 
1 випадку на 1 мільйон населення), через це етіологія та патогенез на сьогоднішній день не є 
виясненими до кінця. При цьому летальність у пацієнтів хворих на дану патологію досягає 75-90% за 
відсутності адекватного та вчасного лікування. Вивчення даної патології на патоморфологічному рівні 
дозволить більш глибоко та фундаментально розуміти особливості розвитку захворювання, що 
допоможе у розвитку своєчасних методів діагностики та лікування. 

Мета: Вивчити особливості гістологічних змін тканин легень та нирок у хворої на синдром 
Гудпасчера. 

Матеріал та методи дослідження: після аутопсії тіла хворого, що помер від синдрому 
Гудпасчера, були проведені макро- та мікроскопічні дослідження органів та гістологічних препаратів 
тканин легень і нирок, виготовлених за стандартними методиками із забарвленням гематоксиліном та 
еозином, за Ван-Гізоном. 

Результати: При макроскопічному дослідженні: легені, зберігаючи нормальні розміри, були 
дифузно ущільненими в усіх відділах, темно-червоними на поверхні та на розрізі. При мікроскопічному 
дослідженні виявлено, що в легеневій тканині майже всіх її частин альвеоли були заповнені кров’ю, з 
наявністю гемолізованих еритроцитів, вогнищевих скупчень гемосидерофагів. В окремих місцях в 
альвеолах виявлена гідропічна рідина, міжальвеолярні перегородки помітно потовщені кровоносними 
мікросудинами з потовщеними і розпушеними стінками, проліферація ендотелію  

Макроскопічне дослідження нирок продемонструвало, що нирки не мали суттєвих відхилень від 
норми іх поверхня гладка, блідо-коричнева, з численними червоними вкрапленнями. На зрізі тканина 
досить щільна, блідо-коричнева, шари не чітко диференційовані.  

Мікроскопічне дослідження нирок показало, що більшість капілярів клубочків були збільшені зі 
значою кількістю клітинних елементів, переважно за рахунок мезангіоцитів, звуження просвіту капілярів; 
капсули клубочків були значно потовщені. В обох нирках відзначалися клубочки з різним ступенем 
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фібробластної трансформації, початкові стадії яких проявлялися помірною атрофією та склерозом, 
термінальні – гіалінозом. У нирковому інтерстиції виявлена дифузна та дрібновогнищева запальна 
інфільтрація, представлена переважно лімфоцитами та плазматичними клітинами. Для судин 
характерним було неоднорідне кровонаповнення. В епітеліальних клітинах ниркових канальців 
відзначалися ураження, характерні для гідропічної дистрофії; подекуди спостерігається розвиток 
тотального некрозу. 

Висновок: Патоморфологічне дослідження тканин легень показало капіляри із вираженими 
явищами деструкції та проліферації переважно міжальвеолярних перегородок, альвеоліти з 
геморагічним ексудатом в альвеоли, легеневі інфільтрати, гемосидероз, пневмосклероз вилику 
кількість гемолізованих еритроцитів та скупчень сидерофагів, що є проявом геморагічного 
некротизуючого альвеоліту. При досліджені ниркової тканини виявляють проліферативно-
мембранозний, некротизуючий гломерулонефрит, клубочковий склероз, фіброз паренхіми нирки.  
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ЦИТОТИПУВАННЯ РАННЬОГО ЕМБРІОГЕНЕЗУ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ 
CYTOTYPING OF EARLY EMBRYOGENESIS OF THE BREAST 

Єфімчук Д.В., Кислий В.Ф., Пятибратов О.Ю. 
Yefimchuk D.V, Kyslyi V.F., Piatybratov O.Yu. 
Науковий керівник: к. мед. н., доц. Винник Н.І., ас. к.мед.н. Ніколенко Д.Є. 
Scientific adviser: assoc.Prof. Vynnyk N.I., PhD, MD, Nikolenko D.Ye., PhD, MD 
Полтавський державний медичний університет 
м. Полтава, Україна 
Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом  

Актуальність: успішне лікування доброякісної дисплазії та онкологічних захворювань грудних 
залоз, що виникають частіше у жінок і рідше у чоловіків, залежіть від поглибленого усвідомлення 
розвитку місця хвороби в ембріогенезі – ектодерми людського ембріона. 

Мета: Вивчити гістохімічні та каріометричні особливості розвитку зародку грудних залоз ембріона 
– ектодерми. 

Матеріал та методи дослідження: На операційному абортивному матеріалі проведено 
морфологічне дослідження ектодерми ембріонів людини 4-6 тижнів (3) та 8-12 тижнів (5) гестації по 
мамілярним лініям гістологічним, гістохімічним методами з математичним аналізом каріограм. 

Результати: Відмічено, що ектодерма тулуба ембріонів 4-6 тижнів гестації має пошарове 
розміщення клітин. Поверхневий шар, що оточений амніотичною рідиною, має темно-сині ядра за 
рахунок, вочевидь, конденсованого хроматину та вузький обідок еозинофільної цитоплазми. Більшій 
діаметр ядра клітин орієнтований паралельно уявної, ще не сформованої базальної мембрани, а в 
цитоплазмі знаходяться вакуолі із вмістом фосфоліпідів (за Нільським блакитним). Глибше є клітини з 
округлим темно- та світлофіолетовим ядром за рахунок різного стану гетерохроматину, що вказує на 
стадії клітинного циклу, а блідо забарвлена цитоплазма їх свідчить про незрілість ультраструктур та 
низькій ступінь диференціювання. ШИК-позитивний глікоген в ядрах вказує на активну проліферацію 
клітин. Підлегла ембріональна тканина під ектодермою утворена чисельними проліферуючими 
зірчастими елементами мезенхіми з фосфоліпідами, що, вочевидь утворюватиме базальну мембрану 
епітелія. Каріометрія клітин ектодерми була в інтервалі LgV ядра 0,5; 0,8; 1,1, що за законом Вермеля 
відповідає базальним (камбіальним), поверхневим (кутикулярним клітинам, що ідуть на апоптоз) та 
проміжним (ті, що диференцюються) клітинам. Ектодерма ембріонів 8-12 тижнів гестації створена вже 
із псевдобагаторядного епітелію на альціан-позитивній базальній мембрані, що формується. Прицільно 
по вентролатералній лінії виявлені зародки «молочних точок» у вигляді гроноподібного скупчення 
радіально орієнтованих клітин, оточених епітеліоїдними елементами з нечіткою ще базальною 
мембраною за Ван-Гізон, тонкостінними судинами з ядровмісними еритроцитами. Каріометрічно 
визначено 8 ядерних класів клітин грона молочної лінії. Серед них камбіальні елементи, популяція 
міоепітелію та клітини для створення майбутніх протоків залоз і апоптозні клітини. 

Висновок: За результатами дослідження було встановлено, що впродовж раннього ембріогенезу 
(4-6 тижнів) епідерміс тулуба ембріону складається з кутикулярних та апоптозних лусочок, що 
злущуються в амніон, проміжних і базальних (камбіальних) клітин без базальної мембрани. 

В «молочних точках» (8-12 тиждень гестації) відбувається спалах формування несправжньо-
багаторядного епітелію із великою активністю проліферації камбіальних клітин і міоепітелію, що в 
подальшому війдуть до складу вистелки протоків залози.  

Ключові слова: ектодерма, цитотипування, грудна залоза. 
 
 

 
 


